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Het kan voorkomen dat er drukfouten in het programma zijn ontstaan. In
dat geval behouden wij ons het recht voor om de prijs en of de tijd aan te
passen.

Voorpagina: Zonnebloemen in de berm in onze regio. De
wetenschappelijke naam van de zonnebloem is Helianthus annuus, dit
is een samengestelde naam van de woorden helios en anthos. Helios
betekent zon en anthos bloem. Oorspronkelijk komt deze bloem uit
Zuid- Amerika waar de indianen de pitten aten. Pas rond de
middeleeuwen kwam de zonnebloem naar Europa. De officiële
symboliek van de bloem is zon en liefde. Geen wonder dat Vincent van
Gogh maar liefst 11 schilderijen heeft gemaakt van deze prachtige
bloem. De bloeitijd is van begin juli tot en met begin oktober. Hij doet
zijn naam eer aan door met zijn hoofd altijd met de zon mee te
draaien.
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BELANGRIJKE HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
Staat er bij een uitje dit teken, dan betekent dit dat deze reis niet door
kan gaan bij te weinig inschrijvingen.
•

Als u door onverwachte omstandigheden (ziekte e.d.) een geplande rit
wilt annuleren, dan kan dit op ons bekende telefoonnummer. Tot 48 uur
voor vertrek is dit kosteloos behalve als wij al onkosten voor u hebben
gemaakt (entreekaartjes, etentje gereserveerd enz.). Is dit het geval dan
ontvangt u hiervan een rekening.
Als u korter dan 48 uur voor aanvang van de rit annuleert, zijn wij
genoodzaakt u een rekening te sturen van de geplande rit. Dit geldt ook
als wij u thuis op komen halen en u bent niet thuis.

•

Bij extreme weersomstandigheden kan het voorkomen dat de rit door
ons wordt geannuleerd, bijv. bij een glad wegdek of een
verkeerswaarschuwing met code rood of oranje. U wordt hiervan
telefonisch op de hoogte gebracht. In dat geval hoeft u natuurlijk de
gemaakte onkosten niet te betalen.

•

Over de tijd dat u thuis opgehaald wordt, bellen wij u alleen als deze
meer dan een kwartier afwijkt van de tijd in het boekje. Staat er
bijvoorbeeld dat wij om 13.00 uur vertrekken, dan kan het zijn dat wij al
om 12.45 uur bij u zijn maar ook dat wij pas om 13.15 uur bij u zijn.
Wijkt de tijd nog meer af dan zullen wij u hierover bellen.

•

Alle boekingen worden op volgorde van aanmelden verwerkt, echter
met de volgende uitzonderingen:
o Cliënten die op de eerste 2 beldagen hebben geboekt op
meerdere uitjes proberen wij op minimaal één van de door hen
gekozen uitjes deel te laten nemen.
o Als een rit, wegens succes in de vorige maand, wordt herhaald
krijgen alle cliënten die op de reservelijst stonden voorrang. Zij
dienen zich echter wel op te geven in de 1e week gerekend vanaf
de 1e beldag. Als er veel cliënten op een reservelijst staan,
zullen wij er alles aan doen om het uitje te herhalen op een
andere datum. Hiervan wordt u telefonisch op de hoogte
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HOE BOEK IK EEN RITJE
U kunt ons hiervoor op elke dinsdag- en donderdagavond
van 19.00 uur tot en met 21.00 uur
bereiken op telefoonnummer:

06-53303575
Als u op andere tijden belt kunt u inspreken en wordt u,
indien gewenst, door ons terug gebeld.
De ritjes in dit boekje kunt u boeken vanaf

DINSDAG 20 AUGUSTUS OM 19.00 UUR
Omdat het op deze 1e beldag heel erg druk kan zijn kunt u, bij in
gesprek, onze 2e telefoonlijn bellen met nummer:

06-83557744
Let op: dit nummer wordt alleen tijdens de 1e beldag opgenomen.

Wij maken u er op attent dat wij ook in het bezit zijn van
cadeaubonnen. Als u iemand een bon cadeau wil schenken,
kunt u ons hierover bereiken op telefoonnummer: 06-53303575.
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ONZE BOODSCHAPPENRITJES
___________________________________________________________
Onderaan deze pagina ziet u een lijst met de data van de diverse
boodschappenritjes. Wij noemen dit boodschappenritjes maar u kunt natuurlijk
ook zo'n ritje boeken voor andere doeleinden:
➢ Voor als u langs een gemeentehuis wil voor het verlengen van een
paspoort of rijbewijs of andere zaken daar wil regelen. Kijk eerst hier
onderaan wanneer de bus rijdt naar de plaats van uw gemeentehuis, maak
op die datum een afspraak en boek dan een ritje. De gemeentehuizen zijn
iedere ochtend geopend met uitzondering van Alphen-Chaam op
vrijdagochtend. Daarnaast heeft Baarle-Nassau een extra opening op
woensdagmiddag en Alphen-Chaam op maandagmiddag.
➢ Voor als u wat bankzaken wil regelen bij het hoofdkantoor van de
Rabobank de Zuidelijke Baronie te Baarle-Nassau.
➢ Voor als u een familielid of vriend wilt bezoeken in een andere
dorpskern.
➢ Voor als u even op de markt van Baarle-Nassau rond wilt snuffelen.
➢ Voor als u gewoon er even uit wilt en ergens een kopje koffie wilt
drinken.
➢ En natuurlijk ook om uw boodschappen te doen.

Datum
Dinsdag 3 september

Waar naar toe:
Baarle-Nassau

Vertrektijd
09.30 uur

Woensdag 4 september
Woensdag 4 september

Chaam
Alphen

09.30 uur
13.00 uur

Dinsdag 10 september
Dinsdag 10 september

Baarle-Nassau
Chaam

09.30 uur
13.00 uur

Vrijdag 13 september
Vrijdag 13 september

Alphen
Baarle-Nassau

09.30 uur
13.00 uur

Dinsdag 17 september
Dinsdag 17 september
Dinsdag 24 september
Dinsdag 24 september

Baarle-Nassau
Chaam
Baarle-Nassau
Alphen

09.30 uur
13.00 uur
09.30 uur
13.00 uur

Alle bovenstaande ritjes kosten € 3,00.
Als u in het bezit bent van een Rabopas zijn deze gratis.

5

ONZE UITSTAPJES
____________________________________________________________
Maandag 2 september
BLOEMENCORSO WAGENS
KIJKEN IN ZUNDERT
Op het veilingterrein staan de
prachtige creaties tentoongesteld, die
gisteren tijdens de Bloemencorso
door de straten van Zundert trokken.
Liefst twintig schitterende dahlia
kunstwerken worden
gedemonstreerd met figuratie,
beweging en muziek. De gidsen leiden u rond en geven uitleg, terwijl u de
wagens van dichtbij kunt bekijken. Er zijn voldoende plaatsen waar u kunt
uitrusten en we gaan gezamenlijk lunchen in een eettentje op het terrein.
Prijs: inclusief entree, exclusief eten en drinken € 17,00.
We vertrekken om 09.30 uur en gaan rond 14.00 uur huiswaarts.
____________________________________________________________
Dinsdag 3 september
PEERKE DONDERS KAPEL EN
GEBOORTEHUIS IN TILBURG
Petrus Donders is beter bekend als
Peerke Donders. Hij was de oudste
zoon van een huiswever en vele jaren
geestelijke in Suriname. In 1982 is hij
zalig verklaard. De houten kapel en het
geboortehuis van Peerke Donders zijn
uitgegroeid tot een beroemde bedevaartsplaats. Elke eerste dinsdag van de
maand vindt er een eucharistieviering in de kapel plaats. Wij wonen hier
vanmiddag een Heilige Mis bij en nemen daarna een kijkje in het
geboortehuisje, dat in 1931 exact is nagebouwd.
We sluiten de middag gezellig af met een drankje in een nabij gelegen
café-restaurant.
Prijs: exclusief consumpties € 8,50.
We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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___________________________________________________________
Donderdag 5 september
MODESHOW IN DE GEERHOF IN
CHAAM
Euromode brengt vanmiddag een
modeshow voor de nieuwe generatie 50
plussers. Met eigentijdse, vlotte en
comfortabel zittende dames-en herenmode.
Mannequins tonen u kleding van
gerenommeerde merken en van verschillende prijsklassen. Indien u dit
wenst, kunt u nu een nieuwe outfit voor het najaar uitkiezen. Het
verkoopteam zal u een eerlijk, deskundig advies kunnen geven omtrent
kleuren en pasvorm.
Prijs: exclusief drankjes € 4,00, met Rabopas € 1,00.
We vertrekken om 13.30 uur en gaan rond 16.30 uur naar huis.
____________________________________________________________
Vrijdag 6 september
EIEREN MET SPEK BIJ CAFÉ IN
HOLLAND TE CASTELRÉ
De naam van het café maakt al
duidelijk in welk land het ligt, maar
het ligt slechts op een steenworp
afstand van de kerk in Hoogstraten.
Dit café staat bekend om zijn
overheerlijke eieren met spek.
We eten hier onbeperkt eieren met
spek met daarbij koffie en thee.
Prijs: inclusief eieren met spek, koffie/thee € 17,00, met Rabopas € 14,00.
We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 15.00 uur thuis.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Zaterdag 7 september
DANSAVOND IN DE
LEEUWERIK IN GALDER
Elke zaterdagavond is het dansen in
De Leeuwerik. Iedereen is van harte
welkom voor een dansje met elkaar
of voor een praatje. Een leuke sfeer
met gezellige, vrolijke muziek en
elke week een andere dj. In de loop
van de avond worden enkele hapjes
geserveerd. Het wordt vast een gezellige avond.
Prijs: inclusief entree en hapjes, exclusief drankjes € 9,00,
met Rabopas € 6,00.
We vertrekken om 19.00 uur en keren rond 23.00 uur naar huis.
____________________________________________________________
Maandag 9 september
OP SAFARI IN DE BEEKSE
BERGEN TE
HILVARENBEEK
Safaripark de Beekse Bergen is
qua oppervlakte het grootste
dierenpark van de Benelux, met
meer dan 150 verschillende
diersoorten. Het belooft een
avontuurlijk en leerzaam dagje
uit te worden. Met de eigen bus rijden we door het park en komen oog in
oog te staan met apen, giraffen, leeuwen, enz. Durft u mee te gaan?
In de loop van de dag maken we ook een ontspannende boottocht van een
half uur. De ranger aan boord wijst u op de dieren en u krijgt uitleg over
o.a. de zonnende ringstaartmaki’s, de grazende neushoorns en het eiland
vol yaks. Tussendoor kunt u op eigen gelegenheid wat drinken of lunchen
bij één van de vele gelegenheden of gewoon op een bankje in het park.
Prijs: inclusief entree, exclusief eten en drinken € 34,00.
We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Woensdag 11 september
LUNCHEN EN WINKELEN IN
ULVENHOUT
We gaan eerst heerlijk lunchen in het
sfeervolle pand van de voormalige
pastorie: lunchroom De Uitdaging.
Een leer/werkplek voor jonge
mensen met een beperking. Onder
professionele begeleiding leren zij
met veel enthousiasme de kneepjes van het horecavak.
Daarna gaan we winkelen bij Modezaak Nelemans Mode.
Al meer dan 50 jaar een begrip in Ulvenhout en omstreken. Een ruim
assortiment damesmode met stijl van div. topmerken.
De medewerksters helpen u graag met een vriendelijk, goed en eerlijk
advies bij het uitzoeken van uw nieuwe outfit. De koffie staat voor u klaar.
Prijs: exclusief lunch en drankjes € 6,50.
We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 16.30 uur thuis.
____________________________________________________________
Donderdag 12 september, vrijdag 20
september (reservedatum donderdag 26
september)
VERRASSINGSRIT
Zoals bij u bekend, kunnen wij u helaas
niets vertellen over het programma van
deze dagen. Maar u kunt er op
vertrouwen dat het weer mooie, gezellige
daagjes uit worden.
Er wordt onderweg gestopt voor een
kopje koffie en een heerlijke lunch.
Prijs: exclusief lunch en consumpties € 16,00.
We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
Let op: de reservedatum wordt alleen gebruikt, indien andere data zijn vol
geboekt.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Zondag 15 september
MUZIEKMIDDAG CHAAM
ZINGT BIJ HET SKAC IN
CHAAM
Het Cambo Koor organiseert voor de
7e maal “Chaam Zingt”, een
muziekmiddag met een mix van mooie
liedjes om naar te luisteren en liedjes
om uit volle borst mee te zingen.
Bekende populaire liedjes van toen en nu en voor alle leeftijden. Naast het
Cambo Koor, dat versterking op het podium krijgt van het koor Kantanta
uit Schoten, zullen er gastoptredens zijn van Cheers! en
Gospel/PopkoorAll4You uit Chaam en de Young Voices uit Ulicoten.
Dit openlucht muziekfestijn vindt plaats op het binnenplein van het SKAC.
Er zijn goede zitplaatsen aanwezig en drankjes zijn volop verkrijgbaar.
Toegang is gratis maar een bijdrage wordt op prijs gesteld. Mocht het weer
niet best zijn, dan wordt dit evenement binnen gehouden.
Prijs: exclusief consumpties € 4,00, met Rabopas € 1,00.
We vertrekken om 13.30 uur en zijn rond 17.30 uur thuis.
____________________________________________________________
Maandag 16 september
DINER BIJ DE ROOVERTSCHE
LEIJ IN GOIRLE
Eet en Drinkerij De Roovertsche Leij is
uniek gelegen in een prachtig gebied
aan de rand van Goirle, tegen de
Belgische grens aan. U vindt hier rust
en stilte, natuur op zijn mooist. In het
sfeervolle restaurant gaan we vanavond
genieten van een heerlijk diner. Voor de
gerechten wordt gebruik gemaakt van verse streekproducten en oprechte
Brabantse gastvrijheid en gezelligheid staan hier hoog in het vaandel.
Prijs: exclusief diner en drankjes € 10,50.
We vertrekken om 16.00 uur en verwachten rond 21.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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___________________________________________________________
Woensdag 18 september
KEVELAER
MARIABASILIEK IN
DUITSLAND
Kevelaer is een klein stadje,
vlakbij Nijmegen, slechts 6 km
over de grens in Duitsland. Het
is een beroemde
bedevaartsplaats, met jaarlijks
bijna 1 miljoen pelgrims en
toeristen. Na een heerlijke lunch
bij het gezellige Kevelaerer Kaffeehaus brengen we een bezoek aan de
Mariabasiliek en de Genadekapel. De Mariabasiliek waar de grotere,
heilige missen van de Maria bedevaart opgedragen worden. Het
Neogotisch kerkgebouw is werkelijk een plaatje. Met een groot,
schitterend Duits-romantisch orgel, gebrandschilderde ramen, prachtige,
kleurrijke muren en plafonds. Naast de basiliek staat de barokke
Genadekapel. Volgens de katholieke traditie bevindt zich hier een
afbeelding van Maria die wonderen zou verrichten.
Prijs: exclusief eten en drinken € 31,50.
We vertrekken om 09.00 uur en hopen rond 17.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
Donderdag 19 september
WIJNGAARD HOF VAN BAARLE
IN BAARLE-NASSAU
Een unieke wijngaard met wijnranken
zowel op Nederlandse als Belgische
grond. Het bedrijf is in 2008 opgericht
en heeft negen rassen druiven. Wij
krijgen een rondleiding in de wijngaard
en mogen een kijkje nemen in de
wijnmakerij. We ontvangen uitgebreide uitleg over het gehele proces van
druif naar wijn. In de wijnmakerij wordt rosé, rode en witte wijn gemaakt
en gebotteld. Wij mogen deelnemen aan een proeverij van vier wijnen.
Prijs: inclusief rondleiding en proeverij van 4 wijnen € 20,00,
met Rabopas € 17,00.
We vertrekken om 13.30 uur en zijn rond 17.00 uur thuis.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Zondag 22 september
VRIJE MARKT DE
MARKTHAL IN BAARLENASSAU
Sinds 1984 is er hier elke zondag
vrije markt, met een binnen- en
buitenmarkt.
Vele Nederlanders en Belgen
komen graag deze gezellige markt
bezoeken. Er is een uitgebreid,
gevarieerd assortiment aan artikelen. Nieuw, maar ook gebruikt, zoals
meubelen, antiek en curiosa. Alles tegen zeer lage prijzen. U kunt binnen
en buiten ook heel goedkoop een hapje eten of drinken. Heeft u zin om met
ons mee te gaan en rond te snuffelen op deze leuke markt ?
Prijs: inclusief entree, exclusief consumpties € 7,00, met Rabopas € 4,00.
We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 15.00 uur thuis.
___________________________________________________________
Maandag 23 september
FRUITTELER ROKS APPELS
TE FIJNAART
Aan de rand van Fijnaart is
Fruitteler Roks gevestigd. Teler van
appels, peren, pruimen en kersen.
We worden ontvangen met een
kopje koffie met appelgebak en
daarna volgt een rondleiding over
hun bedrijf. In de boerderijwinkel zijn naast fruit ook sappen, appelmoes,
jam, stoofpeertjes etc. te koop. We krijgen een proeverij van appelsap en
het is mogelijk om zelf appeltjes te plukken.
Prijs: inclusief koffie, appelgebak, rondleiding en proeverij, exclusief
geplukte appels en producten uit streekwinkel € 21,50.
We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Woensdag 25 september
ZORGBOERDERIJ/CAMPING
VAN ’T ZANDEIND IN RIEL
Op deze boerderij van fam.
Huijbregts is altijd wat te beleven.
Van relaxen op de camping, actieve
workshops, vrolijke kinderen op de
zorgboerderij tot blije koeien in de
wei. We krijgen hier een heerlijke
lunch aangeboden en vervolgens
een rondleiding op het bedrijf. U kunt een film kijken, of als u wilt puur
natuurvlees kopen in de boerderijwinkel. De runderen lopen hier altijd
buiten, behalve in de wintermaanden dan staan ze een paar maanden op
stal.
Prijs: inclusief lunch, drankje, rondleiding € 26,00.
We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 17.00 uur thuis.
____________________________________________________________
Vrijdag 27 september
DANS/MUZIEKMIDDAG BIJ DE
PATERS OP MEERSEL-DREEF
Elke laatste vrijdag van de maand is er
een muziekmiddag in Taverne de
Zevenster bij de Paters. Altijd gezellig
druk met heerlijke, vrolijke muziek
om naar te luisteren of om op te
dansen. Een uitje speciaal voor muziek-en dansliefhebbers.
Prijs: exclusief consumpties € 4,50.
We vertrekken om 13.00 uur en keren rond 17.00 uur naar huis.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Maandag 30 september
LUNCHEN BIJ DE FAZANT IN
ULVENHOUT
Restaurant De Fazant, voorheen De
Fazanterie, gelegen in het prachtige
Ulvenhoutse bos. Sinds oktober 2018
wordt het restaurant gerund door een
nieuwe eigenaar. We gaan hier heerlijk
lunchen in het nieuwe buitenrestaurant
met een fantastisch terras. Bij minder
weer kan het volledig overdekt en
verwarmd worden. Het gehele jaar kan
er hier dus buiten gegeten, geborreld en gefeest worden.
Als u wilt, mag u ook nog een wandelingetje maken in de omgeving.
Prijs: exclusief lunch en drankjes € 6,00.
We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 15.00 uur thuis.
____________________________________________________________
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Overige sponsors:
- Gulickx Schoenen, Baarle Nassau
- Dierenartsenpraktijk Ulicoten.
- Keukenrenovatie Brabant, Rijen.
- Rolstoelkeuken.nl te Bavel
- Autobedrijf van Boxel vof te Galder.
- Brownies & DownieS, Baarle-Hertog
- Bruna Baarle-Nassau
- Friet+, Baarle-Nassau
- Krijnen Rookwaren BVBA, Baarle-Hertog
- Brasserie-Lunchroom De Groene Vlinder, Baarle-Nassau
- Plezant Living & Gifts, Baarle-Nassau.

Sponsoren : ;
; Rabobank De Zuidelijke Baronie ;
Oranje Fonds ; Thebe Extra; Gemeente Alphen-Chaam ; KBO. Chaam
;Regina van Geuns Fonds.; Gemeente Baarle-Nassau.
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