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5 JAAR

FEEST

5 JAAR

Hallo lieve klanten,
De voorpagina verraadt het al. Wij vieren ons 1e lustrum. We bestaan
5 jaar en daarom gaan we een feestje vieren. Daar hebben wij ook alle
reden toe. Meer dan 250 klanten hebben de weg naar ons inmiddels
weten te vinden voor de boodschappenritjes of een uitje. Wij zijn een
organisatie die geheel draait op enthousiaste, hardwerkende
vrijwilligers die allen hun werk met liefde en plezier doen.
Om dit te vieren, nodigen wij u uit voor de feestmiddag op:
ZATERDAG 14 MAART VAN 13.30 UUR TOT CA. 16.30 UUR
Feestlocatie:
HET CHAAMSCHE WAPEN, DORPSSTRAAT 44 TE CHAAM.
Inloop vanaf 13.00 uur.
Het wordt een middag met een hapje en drankje,
muziek en entertainment.
Omdat de organisatie graag wil weten hoeveel personen aanwezig
zullen zijn, dient u zich hiervoor op te geven op ons gebruikelijke
telefoonnummer : 06- 533 035 75.
Wij proberen er voor te zorgen dat alle klanten kunnen komen. Helaas
is het onmogelijk om alle klanten persoonlijk op te halen. Daarom
vragen wij u bij opgave het volgende door te geven:
• Kunt u nog zelf naar het feestadres komen (eventueel met
behulp van een familielid)?
• Als wij u op moeten halen kunt u dan in een auto vervoerd
worden?
• Als u van onze bus afhankelijk bent kunt u dit ook aangeven.

Opgave is slechts mogelijk tot en met vrijdag 6 maart 2020.
U bent van harte welkom.
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.
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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 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.

Onze klanten aan de koffie tijdens een uitje.
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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

DONDERDAG 20 FEBRUARI 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 naar 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
Maandag 2 maart

Waar naar toe:
Chaam

Vertrektijd
09.15 uur

Maandag 2 maart
Dinsdag 10 maart

Baarle-Nassau
Baarle-Nassau

13.00 uur
09.15 uur

Dinsdag 10 maart
Vrijdag 13 maart

Alphen
Baarle-Nassau

13.00 uur
09.15 uur

Vrijdag 13 maart
Woensdag 18 maart

Chaam
Alphen

13.00 uur
09.15 uur

Dinsdag 24 maart
Dinsdag 24 maart
Dinsdag 31 maart
Dinsdag 31 maart

Baarle-Nassau
Chaam
Baarle-Nassau
Chaam

09.15 uur
13.00 uur
09.15 uur
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
____________________________________________________________
Dinsdag 3 maart
HIGH TEA BIJ ROBÈRT V. BECKHOVEN
IN OISTERWIJK
Als u regelmatig naar “Heel Holland Bakt” kijkt,
kent u ongetwijfeld de tv persoonlijkheid Robèrt
v. Beckhoven, Meester Boulanger en Meester
Patissier. In restaurant Keuken van Leer, dat hij
samen met partner Pirjo de Winkel en zijn
enthousiast team runt, kunt u vandaag genieten
van de heerlijkste lekkernijen en echte Brabantse
gastvrijheid. Ambachtelijke dagverse producten
van het seizoen die met vakmanschap zijn
bereid. De high tea bestaat uit: een soepje van de
dag, div. sandwiches en belegde broodjes uit eigen bakkerij en zoetwaren
uit eigen patisserie. En natuurlijk, onbeperkt thee in verschillende smaken.
Prijs: inclusief high tea € 36,50.
We vertrekken om 11.30 uur en zijn rond 16.30 uur thuis.
U kunt hiervoor boeken tot en met 25 februari.
___________________________________________________________
Woensdag 4 maart, donderdag 12 maart
VERRASSINGSTOCHT
Zoals u van ons gewend bent, blijft het een
complete verrassing waar u deze dagen naar
toe gaat. Maar u kunt erop vertrouwen dat
het weer mooie gezellige uitjes zullen zijn.
Zoals gebruikelijk stopt de bus op tijd voor
een hapje en een drankje.
Prijs: exclusief eten, drinken en
evt. rondleiding € 16,00.
We vertrekken om 09.30 uur en verwachten rond 17.00 uur terug te zijn.
___________________________________________________________
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____________________________________________________________
Donderdag 5 maart
DINER IN DE HOOGT TE
ALPHEN
Als u een dagje geen zin heeft om te
koken, mag u vandaag aanschuiven
in woonzorgcentrum De Hoogt voor
een eenvoudige, lekkere, warme
maaltijd. U kunt kiezen uit twee
menu’s , bestaande uit: soep, een
hoofdgerecht en een dessert. Daarna
krijgt u nog een kopje koffie of thee aangeboden door het huis. U bent nu
tevens in de gelegenheid om een gesprekje aan te knopen met de bewoners.
Prijs: inclusief 3 gangendiner, exclusief drankjes € 12,00,
met Rabopas € 9,00.
We vertrekken om 11.00 uur en zullen rond 15.00 uur thuis zijn.
____________________________________________________________
Vrijdag 6 maart
BEZOEK
WOONLANDSCHAP DE
LEYHOEVE IN TILBURG
Aan de rand van Tilburg, direct
grenzend aan het prachtige,
groene Leijpark ligt
Woonlandschap De Leyhoeve.
Alles draait hier om genieten en
comfortabel wonen voor 55
plussers. Ook zonder zorgvraag kunt u hier een appartement huren. Een
bewoner aldaar ontvangt u in het restaurant voor koffie/thee met iets
lekkers erbij. Daarna zal hij een rondleiding verzorgen door het
wooncentrum. Zo is er o.a. een terras, bruin café, restaurant, zwembad,
fitnessruimte, kapsalon en een pedicure praktijk. U kunt er jeu de boule
spelen, een potje biljart of een kaartje leggen. Als er belangstelling voor
bestaat, zal hij zijn eigen appartement laten zien. We sluiten de middag
gezellig af met een drankje. Prijs: inclusief rondleiding, exclusief
consumpties € 7,00.
We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Maandag 9 maart
DAGVAARTOCHT 2E
MAASVLAKTE LAGE
ZWALUWE
Unieke vaartocht van 8 ½ uur
over de 2e Maasvlakte, een
nieuw indrukwekkend
havengebied, waar de grootste
schepen laden en lossen. U
gaat aan boord van het
paradepaardje van de
Zilvermeeuw, de elektrische Z8 dat geheel rolstoeltoegankelijk is. We
worden eerst ontvangen met koffie en appelgebak. Halverwege de tocht
verzorgen de koks een overheerlijke lunch en in de middag wordt u een
warm hapje aangeboden. De bar is geopend voor een drankje naar keuze,
deze zijn echter wel voor eigen rekening. Via Hoek van Holland, de
Nieuwe Waterweg en de stormvloedkering keren we weer richting Lage
Zwaluwe.
Prijs: inclusief al het bovenstaande, exclusief drankjes € 65,00.
We vertrekken rond 08.00 uur en hopen rond 19.00 uur thuis te zijn.
U kunt hiervoor boeken tot en met 24 februari.
Dit uitje kan alleen doorgaan met een volle bus.
___________________________________________________________
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____________________________________________________________
Woensdag 11 maart
WINKELCENTRUM DE
HOVEL TE GOIRLE
Voor wie er zin heeft in een
middagje relaxt winkelen. U vindt
hier een uitgebreid aanbod van
maar liefst 80 winkels op het
gebied van mode, schoenen,
speciaalzaken, supermarkten en persoonlijke verzorging. Er zijn
verschillende, gezellige horecagelegenheden waar u terecht kunt voor een
kopje koffie, drankje of hapje. Misschien wilt u nog een nieuwe outfit voor
Pasen scoren om er op uw paasbest uit te zien?
Prijs: exclusief consumpties € 7,00.
We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 17.30 uur thuis.
____________________________________________________________
Zaterdag 14 maart
5 JARIG JUBILEUM OPSTAPBUS ABC
BIJ HET CHAAMSCHE WAPEN IN
CHAAM
Alle klanten en vrijwilligers van de Opstapbus
ABC zijn van harte welkom. Voor uitgebreide
informatie verwijzen wij u naar pagina 2 van dit
boekje.
U kunt zich hiervoor opgeven tot uiterlijk 6
maart.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Woensdag 18 maart
BEZOEK BIBLIOTHEEK IN CHAAM
Sinds kort is het lidmaatschap van de bibliotheek
in Chaam gratis. Wellicht heeft u interesse om lid
te worden en boeken te huren? In de collectie zijn
ook vele grootletterboeken en luisterboeken
opgenomen. U mag de boeken drie weken in huis
houden en als u wilt, kunt u deze uitleentermijn
telefonisch verlengen. Ook kunt u vandaag uw
boeken terugbrengen en omruilen tegen andere boeken. Dit geldt alleen
voor alle inwoners van de gemeente Alphen-Chaam. Indien blijkt dat hier
belangstelling voor is zullen wij dit uitje maandelijks terug laten keren.
Prijs: € 3,00, met Rabopas gratis.
We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 15.00 uur terug.
____________________________________________________________
Donderdag 19 maart
SCHNITZEL ETEN BIJ
EETERIJ DE BRON TE
BERKEL-ENSCHOT
In een sfeervolle omgeving een
heerlijk hapje eten. Eeterij De
Bron is gespecialiseerd in de
enige echte Oostenrijkse
schnitzels. Deze worden op
ambachtelijke wijze bereid
volgens Oostenrijks recept. Dus lekker groot, mals en krokant. U heeft de
keuze uit 10 verschillende schnitzels met daarbij verse frietjes en een
salade geserveerd. Beslist een aanrader voor de liefhebbers van dit
vleesgerecht.
Prijs: inclusief eten en exclusief drankjes € 21,00.
We vertrekken om 16.00 uur en zijn rond 21.00 uur thuis.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Vrijdag 20 maart
TONEELVERENIGING
ULICOTEN SPEELT
‘MOMENTEN VAN GELUK’ IN
BREMERPOORT TE
ULICOTEN
Toneelvereniging Ulicoten is al
maanden keihard aan het repeteren
voor de tragikomedie “Momenten
van Geluk” van Alan Ayckbourn.
Het verhaal speelt zich af in familierestaurant ‘Vanalletije’: waar eigenaar
Ernest Calvinu en zijn personeel er alles aan doen om het de gasten naar de
zin te maken. De familie Schaafsma komt er al jaren als vaste klant. Het
echtpaar met twee zonen en hun partners komen bij elkaar om de
verjaardag van moeder Laura te vieren. Op het eerste gezicht een doorsnee
familie en een doorsnee restaurant die het gezellig hebben samen. Een
geluksmomentje. De vraag is of ze dit allemaal beseffen. We komen er
achter dat er veel schone schijn is. We maken niet alleen kennis met het
heden maar op een vernunftige en hilarische manier ook met het verleden
en toekomst. Zo krijgen we langzaam een beter beeld van de personages,
van wat ze zichzelf en elkaar aandoen. Pijnlijk en confronterend maar ook
heel vaak grappig.
Prijs: exclusief consumpties € 15,00, met Rabopas € 12,00.
We vertrekken om 19.00 uur en keren rond 22.00 uur naar huis.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Zaterdag 21 maart
ZATERDAGSE MARKT IN
TURNHOUT BELGIË
Zelfs als u geen boodschappen hoeft
te doen, is deze markt een belevenis.
Een traditie voor Turnhoutenaren. De
heerlijke geuren van verse groenten
en fruit, de roepende marskramers en
de snoepende kinderen, stralen een
en al gezelligheid uit. Daarnaast vindt u er ook textiel, bloemen,
lederwaren en schoonmaakartikelen. In de nabijheid van de markt, zijn er
tal van leuke zaken waar u terecht kunt om iets te drinken of te eten.
Prijs: exclusief consumpties € 9,50.
We vertrekken om 09.00 uur en verwachten rond 12.30 uur terug te zijn.
____________________________________________________________
Zondag 22 maart
KLUCHT ‘EEN RITS TE VER’
IN DEN HEUVEL TE ALPHEN
Toneelgroep Nieuw Alphens
Theater brengt na het succesvolle
‘Tante Bella’s beautysalon’ van
vorig jaar, weer een klucht op de
planken. ‘Een rits te ver’,
geschreven door niemand minder
dan Jon van Eerd. Het verhaal speelt zich af op Camping Wielewaal. De
camping wordt bedreigd met sluiting omdat er anoniem geklaagd is over
de gebrekkige hygiëne en andere zaken die niet door de beugel kunnen. Er
zal binnenkort een grote controle door de gemeente plaatsvinden. Eigenaar
Harry Vermeulen, zijn dochter Lies en werkneemster Lang Leng Hop
proberen wanhopig de camping in orde te maken. Het is behoorlijk druk en
het is niet duidelijk wie nu precies de inspecteur is. De misverstanden en
komische toestanden stapelen zich op. Komt dit nog goed ? Het belooft een
heerlijke middag lachen geblazen te worden. Neemt u dus uw zakdoek mee
om de lachtranen weg te poetsen.
Prijs: inclusief entree en pauzedrankje € 20,50, met Rabopas €17,50.
We vertrekken om 13.30 uur en keren rond 17.00 uur huiswaarts.
___________________________________________________________
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____________________________________________________________
Maandag 23 maart
LUNCHEN IN JACOBUSHOF
TE BOXTEL
Op één van de mooiste plekjes van
het Groene Woud ligt
boerderijterras Jacobushof. De oude
rundveestal is hier omgebouwd tot
een gezellig huiskamercafé met een
groot terras. Vanuit het café kijkt u
uit op de koeienstal. In de boerderij
bevindt zich ook een winkel waar
sfeervolle landelijke woonaccessoires worden aangeboden. Op het terras
heeft u een prachtig uitzicht op de omgeving. In deze mooie boerderij
gebruiken we een heerlijke lunch. Deze is voor eigen rekening.
Prijs: exclusief eten en drinken € 13,00.
We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 16.30 uur thuis.
____________________________________________________________
Woensdag 25 maart
BEZOEK AAN DE ABDIJ
VAN POSTEL
In de Kempen, tussen de bossen
en de velden is een
norbertijnenabdij in het dorpje
Postel in de Belgische gemeente
Mol gevestigd. We maken een
rondleiding in de bijzondere
historische gebouwen en zien een
film over het leven van de norbertijnen. Om in hun eigen onderhoud te
kunnen voorzien, brouwen de norbertijnen bier en maken ze abdijkaas.
Ondertussen is dit een ware, ambachtelijke industrie geworden, waar de
touristen graag op af komen. We mogen tevens genieten van een kleine
kaasproeverij van enkele kazen.
Prijs: inclusief rondleiding, film, kaasproeverij, exclusief extra hapjes en
drankjes € 26,00.
We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 18.00 uur thuis te zijn.
Boeken is mogelijk tot en met 9 maart.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Vrijdag 27 maart
DANS/MUZIEKMIDDAG BIJ DE
PATERS TE MEERSEL-DREEF
Elke laatste vrijdag van de maand is er een
dans/muziekmiddag in taverne De
Zevenster, bij de Paters. Het is dan altijd
gezellig druk met leuke muziek om naar te
luisteren en om op te dansen. Ook als u niet
danst, kunt u zich prima vermaken met een
praatje, luisteren naar de muziek en kijken
naar leeftijdsgenoten die wel een dansje op
de vloer wagen. Een uitje speciaal voor de
muziek/dansliefhebbers.
Prijs: exclusief consumpties € 4,50.
We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond
17.00 uur thuis.
____________________________________________________________
Zaterdag 28 maart
KEGELEN BIJ D’N
OIRSCHOTSE KEGEL IN
OIRSCHOT
Kegelen is een eenvoudig, leuk en
spannend spel voor jong en oud.
We gaan hier een uurtje kegelen op
een Duitse kegelbaan, met kleine
lichtgewicht ballen. Als we met
negen personen zijn, hebben we de beschikking over twee banen.
Na deze sportieve inspanningen, wordt u een bittergarnituur aangeboden.
Prijs: inclusief 1 uur kegelen, bittergarnituur, exclusief drankjes € 27,00.
We vertrekken om 12.30 uur en zullen rond 17.00 uur thuis zijn.
________________________________________________________
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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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Onze complimenten
gaan uit naar:
De Koninklijke
Drukkerij
Em. De Jong
Zij hebben al 5 jaar
belangeloos ons
programmaboekje
gedrukt.
Wij willen hen
hiervoor hartelijk
danken.
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