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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: Deze foto is een paar jaar geleden gemaakt tijdens een 

boomsleepdag in de bossen aan de Reth te Baarle-Nassau. 

Trekpaarden uit Nederland en België komen dan de omgekapte 

boomstammen verwijderen. Dit heeft een heleboel voordelen. Er is 

nauwelijks lawaai omdat er geen machinerieën aan te pas komen. De 

paarden zijn veel wendbaarder dan een tractor waardoor er weinig in 

het bos beschadigd wordt. Zowel het paard als de menner genieten van 

een dagje werken in het bos. En voor het publiek is het vreselijk leuk 

om te zien hoe al die PK’s  hun werk verrichten. Lang geleden, voor de 

komst van de machines, was boomsleper een ambachtelijk beroep. 
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GROOT FEEST IN HET VERSCHIET 
Lieve klanten, 

 

Een heleboel vergaderingen, afspraken met het Nationaal Ouderenfonds, 

het regelen van financiële middelen, het zoeken van sponsors én veel 

administratieve rompslomp is er aan vooraf gegaan. Maar eindelijk, daar 

was ie dan! Versierd met een grote rode strik kwam een blinkende 

spiksplinternieuwe bus eind februari 2015 onze kant op. Wat waren we 

trots. 

Het nieuws verspreidde zich snel. Er werden chauffeurs en begeleiders 

geworven, het allereerste programmaboekje werd in elkaar gezet, ritten-

coördinators werden ingewerkt en de allereerste klanten meldden zich. 

Kortom, de bus kon gaan rijden. Dit deed hij voor de allereerste keer op 10 

maart 2015. Volgende maand is dat alweer 5 jaar geleden.  

Wij vinden dat dit 1e lustrum niet ongemerkt voorbij mag gaan.  

Daarom organiseren wij  op zaterdagmiddag 14 maart 2020 een feestje 

waarbij wij al onze klanten van harte uit willen nodigen. 

Meer gaan wij nog niet verklappen. In het boekje van maart zult u alle 

gegevens vinden en ook hoe u zich voor dit feestje op kunt geven. Het 

enige wat u nu moet doen is deze datum in uw agenda vrijhouden. 

Wij hebben er nu al zin in!   
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Onze klanten aan de koffie tijdens een uitje. Op pagina 15 vindt u nog enkele foto's 

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 als wij 

onderweg zijn naar u. De genoemde vertrektijden zijn meestal de 

tijden dat wij bij de 1e klant zijn, dit kan soms een uur duren. 

Wacht ons telefoontje af, pas dan hoeft u echt klaar te gaan staan. 

 

• 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 

gebracht. Bij hoge uitzondering huren wij een extra bus in.  

o Om bovenstaande reden kunnen wij u, bij opgave in de 1e 

belweek, niet vertellen of u op de reservelijst komt. Mocht dit 

zo zijn dan wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. 

direct ná de 1e belweek.  

•  
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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 21 JANUARI 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 Waar naar toe: Vertrektijd 

Maandag 3 februari Chaam 09.15 uur 

Maandag 3 februari Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 4 februari Baarle-Nassau 09.15 uur 

Dinsdag 11 februari Baarle-Nassau 09.15 uur 

Dinsdag 11 februari Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 18 februari Baarle-Nassau 09.15 uur 

Dinsdag 18 februari Alphen 13.00 uur 

Vrijdag 21 februari Chaam 09.15 uur 

Vrijdag 21 februari Baarle-Nassau 13.00 uur 

Woensdag 26 februari Baarle-Nassau 09.15 uur 

Woensdag 26 februari Alphen 13.00 uur 

 

Alle bovenstaande ritjes kosten € 3,00. 

Als u in het bezit bent van een Rabopas zijn deze gratis.  
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ONZE UITSTAPJES 

Lees de rode tekst op pagina 4 over de ophaaltijd 

____________________________________________________________ 

Zondag 2 februari 

POP-TROUBADOUR ED CITROEN IN 

HET LODEWIJKS KERKJE TE 

OISTERWIJK 

In dit sfeervolle kerkje met zijn mooie 

akoestiek treedt zanger/gitarist Ed Citroen 

voor u op met het programma “Troubadour 

d’amour”. Hij reist het hele land door en 

speelt op feesten, festivals en geeft intieme 

huiskamer concerten. Vanmiddag kunt u 

genieten van zijn gevarieerd repertoire. Mooie Nederlandstalige luister- en 

vrolijke liedjes om heerlijk mee te zingen. In de pauze is er een drankje 

verkrijgbaar in het naastgelegen Voorhof. De toegang voor dit concert is 

gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

Prijs: exclusief drankjes € 10,50. 

We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.  

____________________________________________________________ 

Dinsdag 4 februari 

FILM ‘SORRY WE MISSED YOU’ IN 

EUROSCOOP TE TILBURG 

Een prachtige, eerlijke en ontroerende dramafilm van 

de tweevoudige Gouden Palm winnaar, de Britse 

regisseur Ken Loach. Het verhaal gaat over het gezin 

Turner, in het hedendaagse Engeland. Sinds de 

economische crisis worstelen ze met geldproblemen. 

Om zijn gezin te kunnen onderhouden, investeert 

vader Ricky in een bestelwagen om als 

pakketbezorger te kunnen werken. Samen met zijn 

vrouw Abbie die werkt als verzorgster, kunnen ze maar net de 

eindjes aan elkaar knopen. De stressvolle en slechte financiële situatie zet 

hun gezinsleven met twee kinderen zwaar onder druk. 

Prijs: inclusief kaartje en kopje koffie/thee € 14,50. 

We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 16.30 uur terug. 

U kunt hiervoor boeken tot en met 24 januari. 

___________________________________________________________ 

  



8 

 

Lees de rode tekst op pagina 4 over de ophaaltijd 

____________________________________________________________ 

Woensdag 5 februari, vrijdag 14 februari 

HAP EN STAP IN ONZE EIGEN 

REGIO 

We rijden in onze eigen mooie omgeving en 

af en toe wordt er gestopt voor een hapje. 

We brengen u van de koffie met gebak naar 

het voorgerecht, het hoofdgerecht en als 

afsluiter nog een lekker toetje. Het belooft 

weer een gezellig dagje uit te worden. Gaat 

u ook mee? 

Prijs: inclusief eten, exclusief drankjes  

€ 20,50. 

We vertrekken om 10.00 uur en zullen rond 16.00 uur thuis zijn. 

____________________________________________________________ 

Donderdag 6 februari 

GERARD V. MAASAKKERS IN JAN 

VAN BESOUW TE GOIRLE 

Deze bekende zanger die in zijn eigen 

Brabantse dialect zingt, brengt na  

het succesvolle “40 jaar liedjes” de 

voorstelling “Ik loop”. Al wandelend 

bedenkt Gerard v. Maasakkers de 

melodieën en teksten voor zijn liedjes. 

Wat klein is, maakt hij groot, en wat 

persoonlijk is, maakt hij herkenbaar voor 

iedereen. Hij ontroert en stemt tot nadenken met zijn vele nieuwe liedjes en 

ook enkele klassiekers. Muzikanten Frank Cools en Mike Roelofs komen 

weer met hem mee. Het wordt gegarandeerd een heerlijke muziekavond. 

Prijs: inclusief toegangskaartje en 1 drankje na afloop € 26,50. 

We vertrekken om 18.15 uur en zijn rond 22.30 uur terug. 

Boeken is mogelijk tot en met 1 februari. 

____________________________________________________________ 
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Lees de rode tekst op pagina 4 over de ophaaltijd 

____________________________________________________________ 

Vrijdag 7 februari 

WINKELEN IN DE ARENDSHOF 

IN OOSTERHOUT 

In dit overdekte winkelcentrum met 

ruim 100 winkels kunt u naar hartenlust 

shoppen. U vindt er vele zaken op het 

gebied van kleding, schoenen, 

persoonlijke verzorging, hobby en vrije 

tijd en nog heel veel meer. Er zijn hier 

volop gezellige gelegenheden waar u kunt uitrusten en de lunch kunt 

gebruiken. Dat is pas relaxt winkelen. 

Prijs: exclusief consumpties € 9,50. 

We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond 16.00 uur thuis te zijn. 

___________________________________________________________ 

Maandag 10 februari 

BEZOEK KONINKLIJKE 

HISTORISCHE VLUCHT 

RIJEN 

De KluHV is een 

luchtvaartmuseum met een 

indrukwekkende vloot 

historische vliegtuigen die in 

het verleden bij de 

Luchtmacht en de Marine 

hebben gevlogen. Ook de Stinson van Z.K.H. Prins Bernard is hier te 

bewonderen. Op verzoek van de Koninklijke Luchtmacht wordt er 

regelmatig een bijdrage geleverd bij herdenkingen en luchtvaart 

evenementen. Verschillende vliegtuigen en vrijwilligers hebben 

gefigureerd in bekende speelfilms, zoals o.a.: “Soldaat van Oranje”, “A 

bridge too far” en de “De Aanslag”. We worden ontvangen met koffie/thee 

met iets lekkers erbij. Daarna volgt een interessante presentatie en 

rondleiding door een deskundige. 

Prijs: inclusief koffie/thee met lekkernij, presentatie/rondleiding € 34,50. 

We vertrekken om 13.00 uur en zullen rond 17.30 thuis zijn. 

Graag uw legitimatiebewijs meenemen en bij opgave het nummer 

hiervan doorgeven.  

____________________________________________________________  
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Lees de rode tekst op pagina 4 over de ophaaltijd 

____________________________________________________________ 

Woensdag 12 februari 

SNEEUWPOP MAKEN BIJ EFFE 

BUURTEN SKAC IN CHAAM 

In deze gezellige huiskamer bent u elke 

dinsdagmiddag en woensdagmorgen van 

harte welkom, voor een praatje, krantje te 

lezen of een spelletje te doen. De koffie en 

thee staan altijd voor u klaar. Deze morgen 

gaan we een sneeuwpopje maken van wol. U 

wordt daarbij, indien nodig, een handje 

geholpen, zodat iedereen met een mooie 

creatie naar huis gaat. 

Prijs: inclusief koffie/thee en materialen € 7,50, met Rabopas € 4,50. 

We vertrekken om 09.00 uur en gaan rond 12.00 uur huiswaarts. 

____________________________________________________________ 

Donderdag 13 februari 

DINEREN IN RESTAURANT  

“ ZIN IN MEER” 

MEERSEL-DREEF 

In dit gloednieuwe, sfeervolle 

restaurant gaan we genieten van een 

drie gangendiner. We mogen kiezen 

van de uitgebreide menukaart met 

veel verschillende, bijzondere gerechten. Het belooft een heerlijk avondje 

uit te worden. 

Prijs: inclusief 3 gangendiner, exclusief drankjes € 25,00. 

We vertrekken om 16.30 uur en zijn rond 21.30 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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Lees de rode tekst op pagina 4 over de ophaaltijd 

____________________________________________________________ 

Zondag 16 februari 

MUZIEK/DANSMIDDAG BIJ CAFÉ 

VINGERHOEDS TE OIRSCHOT 

In het hartje van natuurgebied De 

Mortelen ligt de oude herberg van Mieke 

Vingerhoeds. In dit nostalgische café met 

Brabantse gezelligheid en 

gemoedelijkheid wordt elke zondag een 

muziek/dansmiddag gehouden. Net zoals vandaag, met mooie, gezellige 

live-muziek waarop men goed kan dansen. Waagt u graag een dansje of 

luistert u graag naar muziek, dan is dit uitstapje een aanrader. 

Prijs: exclusief consumpties € 11,50. 

We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.30 uur terug te zijn. 

____________________________________________________________ 

Maandag 17 februari 

BEZOEK KAASBOERDERIJ 

DE LEYEDAELER IN 

GOIRLE 

In het Goirlese Leyedal is 

Kaasboerderij De Leyedaeler 

gevestigd, waar sinds 1996 

Goudse boerenkaas wordt 

gemaakt van hun eigen verse 

koeienmelk. We worden ontvangen met koffie/thee en een versnapering en 

zien een diafilm over hun bedrijf. Daarna volgt een bezoek aan de 

kaasmakerij en kan men proeven van verschillende kazen. We nemen een 

kijkje in de boerderijwinkel waar behalve vele soorten kazen ook andere 

heerlijke boerderijproducten te koop zijn. 

Prijs: inclusief koffie/thee, versnapering, diafilm, bezoek 

kaasmakerij/boerderijwinkel met kaasproeverij € 24,00. 

We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 17.00 uur terug. 

____________________________________________________________ 
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Lees de rode tekst op pagina 4 over de ophaaltijd 

____________________________________________________________ 

Woensdag 19 februari 

CARNAVALSWAGENS KIJKEN 

BOUWCLUB WIJ BERGEN OP ZOOM 

Elke woensdag voor carnaval kan iedereen 

“wagetjes kijke” in Bergen op Zoom, als 

voorproefje wat er tijdens de Vastenavond 

stoet te zien zal zijn. ‘t Krabbegat staat 

bekend om zijn mooie, unieke praalwagens. 

Alle Bergse bouwclubs hebben op het 

Konterscherp en in de Stadsschuur hun 

schitterende creaties tentoongesteld, die 

door het publiek bekeken kunnen worden.  

Prijs: exclusief consumpties € 14,00. 

We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Donderdag 20 februari 

BEZICHTIGING OUDE EN 

NIEUWE KERK IN DELFT 

We beginnen de dag met een 

bezoek aan de Oude Kerk, ook wel 

de “Oude Jan” of “Scheve Jan” 

genoemd vanwege de scheve 

kerktoren. De kerk heeft mooie 

glas-in-lood-ramen , orgels en 

kroonluchters. Grafmonumenten 

zijn er van Johannes Vermeer, Piet Hein, Maarten Tromp en Anthonie van 

Leeuwenhoek. Na dit bezoek gaan wij lunchen in een gezellig restaurant. 

Vervolgens rijden we naar de Nieuwe kerk waar wij een rondleiding 

krijgen van een gids die u alles vertelt over de geschiedenis van deze kerk. 

Veel leden van de fam. Oranje-Nassau liggen in deze kerk begraven. Er is 

een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Delft en het 

Koninklijke Huis. 

Prijs: inclusief bezoek Oude Kerk en een rondleiding in de  Nieuwe Kerk, 

exclusief lunch en drankjes € 39,00. 

We vertrekken om 08.30 uur en hopen rond 17.00 uur terug te zijn. 

____________________________________________________________ 
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Lees de rode tekst op pagina 4 over de ophaaltijd 

____________________________________________________________ 

Zaterdag 22 februari 

CARNAVALSMIDDAG IN HET SKAC 

Vanmiddag wordt er in het SKAC een 

carnavalsmiddag georganiseerd, waarbij u 

een goede zitplaats heeft om rustig te 

kunnen luisteren naar de muziek . Er is o.a. 

een speciaal optreden van de Amersfoortse 

blueszanger Edwin Ruyer, alias Blinde Ed, 

die enkele jaren geleden heeft meegedaan aan The X Factor.  

Natuurlijk zullen Prinses Anik met haar Raad van Elf en de Hofkapel ook 

niet ontbreken. Prijs: exclusief consumpties € 4,00, met Rabopas € 1,00. 

We vertrekken om 13.15 uur en gaan rond 17.00 uur huiswaarts. 

____________________________________________________________ 

Dinsdag 25 februari 

CARNAVAL OP 

DAGACTIVITEITENCENTRUM 

THEBE CHAAM 

Een hele dag in carnavalsstijl. We 

beginnen met een kopje koffie/thee met 

iets lekkers erbij. Daarna mag u 

meehelpen met het bereiden van de 

lunch en gebruiken we gezamenlijk de maaltijd. ’s Middags kunt u 

genieten van leuke accordeonmuziek en carnavalsliedjes. Iedereen die wil, 

mag heerlijk meezingen of neuriën op de bekende deuntjes. U gaat vast 

met een blij gevoel weer naar huis. 

Prijs: inclusief het bovenstaande € 13,00, met Rabopas € 10,00. 

We vertrekken om 09.15 uur en zullen rond 16.00 uur thuis zijn. 

____________________________________________________________ 
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Lees de rode tekst op pagina 4 over de ophaaltijd 

____________________________________________________________ 

Donderdag 27 februari 

PANNENKOEK ETEN BIJ HET 

KETELHUIS IN TILBURG 

Tussen de Piushaven en het Leijpark is 

een prachtig monumentaal pand 

gevestigd dat een nieuwe bestemming 

kreeg. Het voormalige ketelhuis van 

de AaBefabriek is een paar jaar 

geleden omgetoverd tot een gezellig 

pannenkoekenhuis. Wij gaan hier 

smullen van een pannenkoek waarbij u een grote keuze heeft in vele 

soorten zoete en hartige pannenkoeken. U mag natuurlijk,  als u geen 

liefhebber bent van een pannenkoek, ook iets anders kiezen van de kaart. 

Prijs: exclusief eten en drinken € 10,00. 

We vertrekken om 11.00 uur en verwachten rond 15.00 uur terug te zijn. 

____________________________________________________________

Vrijdag 28 februari 

BEZOEK BIBLIOTHEEK IN 

CHAAM 

Sinds enkele maanden is het 

lidmaatschap van de bibliotheek in 

Chaam gratis. Misschien bent u 

benieuwd hoe de onlangs verbouwde 

bieb er nu uitziet en heeft u wellicht 

belangstelling om een boek te lenen? 

Er zijn ook volop grootletterboeken 

en luisterboeken aanwezig. U mag de boeken drie weken in huis houden. 

Als u wilt, kunt u deze uitleentermijn telefonisch verlengen. Ook zijn wij 

bereid om dit uitje maandelijks aan te bieden zodat u uw boeken weer kunt 

ruilen. Dit geldt alleen voor klanten uit de gemeente Alphen-Chaam. 

Prijs: € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 14.00 uur en zijn rond 16.30 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. 
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