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WE GAAN WEER RIJDEN

Beste klant,
Ja, u leest het goed. Na maar liefst 4½ maand stilstand mag de bus eindelijk weer gaan rijden. Er
weer even uit, samen boodschappen doen, een praatje maken, wat gezelligheid en samen eten.
Na zovele, soms eenzame maanden kunnen we dit toejuichen.
Voor vele mensen zijn de afgelopen maanden een angstige eenzame tijd geweest want het
coronavirus heeft veel teweeg gebracht. Vele ernstige zieke mensen, soms met dodelijke afloop.
Wij betreuren dit en diegenen die hier mee te maken hebben gehad, in familie of vriendenkring,
wensen wij oprecht veel sterkte toe. Wij hopen ook dat jullie dit schrijven in goede gezondheid
mogen ontvangen.
Omdat het RIVM onlangs alle maatregelen heeft versoepeld is dit voor ons een reden om weer
aan de slag te gaan. Met ingang van de maand augustus zijn we daarom weer geheel tot jullie
beschikking.
Weliswaar ontvangt u van ons nog geen overvol programmaboekje maar wel een gezellig
programma met de nodige boodschappenritjes en wat etentjes en terrasjes. Even wat gezelligheid
en uit de dagelijkse sleur, we hopen jullie zo af en toe weer een aangename dag te bezorgen.

Voor de ritjes, die u aantreft op de volgende pagina kunt u ons bellen op elke
dinsdag- en donderdagavond van 19.00 uur tot en met 21.00 uur
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 programma kunt u boeken vanaf

DONDERDAG 23 JULI OM 19.00 UUR
Alvorens u boekt dient u goed de voorwaarden op pagina 2 door te nemen.
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Wij vragen uw extra aandacht voor de volgende punten:
•

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. Het ophalen kan soms een uur duren.
Wacht dus ons telefoontje af, pas dan hoeft u echt klaar te gaan staan.

•

U mag zoveel ritjes boeken als u wilt. Graag zelfs, wij vinden het leuk als wij u een leuke
dag kunnen bezorgen. Echter, als er heel veel belangstelling is, proberen wij alle klanten
toch minimaal één keer mee te laten gaan. Dat kan betekenen dat wij bij meerdere
boekingen van u, we op een van deze ritjes een andere klant voor laten gaan. Zo hopen wij
dat zoveel mogelijk belangstellenden mee kunnen. Dit geldt alleen voor de boekingen die
gepleegd worden op de 1e beldag. Daarna is alles op volgorde van binnenkomst.

Omdat wij uw gezondheid zeer belangrijk vinden zullen wij de volgende extra
maatregelen hanteren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als u last heeft van een loopneus, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts, diarree of
plotseling verlies van reuk of smaak mogen wij u helaas niet meenemen.
Als u een ritje heeft geboekt en u voelt zich een paar dagen voor aanvang ziek, is het
verstandig om dan al naar ons te bellen. Wij kunnen dan de rit nog tijdig aanpassen.
Zodra de bus vlak bij u is zal de begeleider u bellen dat wij er aan komen. Zij zal u
telefonisch vragen naar uw gezondheid.
Voor u de bus instapt zal de begeleider uw gelaatstemperatuur opnemen en u een
mondkapje aanbieden. Ook dient u uw handen te ontsmetten met alcohol welke in de bus
aanwezig is.
U dient het mondkapje tijdens de gehele rit te dragen, eenmaal buiten mag u dit weer
afdoen.
Om u te beschermen dragen ook de chauffeur en de begeleider een mondkapje.
In de bus mag u alleen uw stoel en veiligheidsgordel aanraken.
Zodra u buiten de bus bent dient u de afstand van 1½ meter in acht te nemen. Ook bij de
diverse terrassen en horecagelegenheden hebben wij gevraagd of jullie op deze afstand
mogen plaatsnemen.
Voor de extra kosten van mondkapjes en andere hygiënische artikelen brengen wij bij elke
rit € 1,00 extra in rekening.
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________________________________________________________________________________
In onderstaande tabel treft u onze boodschappenritjes aan:
Datum:
Maandag 3 augustus
Vrijdag 7 augustus
Dinsdag 11 augustus
Maandag 17 augustus
Vrijdag 21 augustus
Maandag 24 augustus
Vrijdag 28 augustus

Waar naar toe:
Baarle-Nassau
Chaam
Baarle-Nassau
Alphen
Baarle-Nassau
Chaam
Baarle-Nassau

Vertrektijd:
13.00 uur
09.15 uur
09.15 uur
13.00 uur
09.15 uur
13.00 uur
13.00 uur

Bovenstaande ritjes kosten € 4,00, met Rabopas € 1,00.
________________________________________________________________________________

ONZE UITJES:
Zaterdag 1 augustus
EEN FRIETJE ETEN BIJ CAFETARIA ’T BRABANTS EETHUYS TE ALPHEN
Heerlijk, weer samen aan tafel gaan. Ook al is de afstand wat groter, we houden immers zoveel
mogelijk 1 ½ meter aan, is dit toch echt wel gezelliger dan alleen aan tafel zitten. Vandaag gaan wij
een heerlijk frietje eten bij een echt Alphens cafetaria. Een lekkere snack of een ijsje toe kan ook, u
bestelt gewoon wat u lekker vindt.
De prijs, exclusief alle etens- en drinkwaar, is € 7,00 en met Rabopas € 4,00.
We vertrekken om 11.30 uur en hopen rond 14.30 uur weer thuis te zijn.
________________________________________________________________________________
Woensdag 5 augustus
EEN HEERLIJKE LUNCH BIJ JO’S LUNCHROOM TE CHAAM
In de korte tijd dat Jo’s lunchroom bestaat weet heel de omgeving dat Jo’s lunchroom geweldige
lunches serveert. Bij mooi weer kun je buiten op het terras zitten en is het wat minder dan is er
voor ons binnen een tafel geserveerd. U mag zelf kiezen van de kaart.
De prijs, exclusief alle etens- en drinkwaar is € 7,00 en met Rabopas € 4,00.
We vertrekken om 11.30 uur en keren rond 14.30 weer huiswaarts.
________________________________________________________________________________
Donderdag 13 augustus
EEN HEERLIJK IJSJE ETEN BIJ TOONTJE SCHOEN TE CHAAM
Met stip één van de mooiste boerderijterrassen uit de omgeving. Als het mooi weer i, is het hier
goed toeven. U kunt genieten van de landelijke omgeving en van de vele fietsers en wandelaars
die hier langs komen. Bij slecht weer hebben ze ook een gezellig boerencafé. Hier verkopen ze
overheerlijk ijs gemaakt op de Gerdahoeve in Schijf. Geen zin in ijs? Dan mag u natuurlijk ook iets
anders bestellen.
De prijs, exclusief consumpties, is € 5,00 en met Rabopas € 2,00.
We vertrekken om 14.00 uur en zijn rond 16.30 uur weer thuis.
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
Zaterdag 15 augustus
EEN GEZELLIG DINER BIJ RESTAURANT DE KNEUT TE ULICOTEN
De Kneut in Ulicoten is onlangs overgenomen door een nieuwe eigenaar. We gaan hier dineren. U
kunt vrij kiezen van de kaart. Deze is zeer uitgebreid en valt qua prijs in de middenklasse. Omdat
ze ons graag willen verwelkomen bieden ze ons een gratis welkomstdrankje aan.
De prijs exclusief eten en drinken: € 8,00 en met Rabopas € 5,00. Het welkomstdrankje is gratis.
We vertrekken om 16.30 uur en hopen rond 20.30 uur weer thuis te zijn.
________________________________________________________________________________
Woensdag 19 augustus
EEN PANNENKOEK ETEN BIJ HET SMOKKELAARTJE TE STRIJBEEK
Midden in de Strijbeekse heide ligt het Smokkelaartje. Hier gaan wij genieten van een
pannenkoek. Natuurlijk mag u ook iets anders bestellen.
De prijs, exclusief eten en drinken, is € 7,00 en met Rabopas € 4,00.
We vertrekken om 11.30 uur en zijn rond 14.30 uur weer thuis.
________________________________________________________________________________
Woensdag 26 augustus
HIGH TEA BIJ BROWNIES EN DOWNIES TE BAARLE-NASSAU
De medewerkers bij Brownies en Downies gaan vandaag flink hun best doen voor ons. Ze serveren
een high tea met maar liefst 5 gangen. Van hartig tot zoet, alles komt voorbij. Daarbij krijgt u
onbeperkt koffie of thee aangeboden. Ik wed dat u, bij thuiskomst, ook ’s avonds geen eetlust
meer heeft.
De prijs, inclusief de high tea en onbeperkt koffie of thee, is € 29,50 en met Rabopas € 26,50.
We vertrekken om 12.00 uur en zijn rond 17.00 uur weer thuis.
________________________________________________________________________________
Zondag 30 augustus
EEN MUZIEKMIDDAG BIJ DE KLOOSTERKERK TE GOIRLE
De gezellige kloosterkerk van Nieuwkerk ligt midden in een bosrijke omgeving. Vandaag wordt
daar, in de buitenlucht, een concert gegeven door Allegria. Dit zijn vier muzikanten en zangers die
de grote hits van de jaren 50, 60 en 70 spelen. Ze spelen en zingen virtuoos en brengen de sfeer er
goed in door hun humor en enthousiasme. Ze spelen in 2 sessies van steeds een uur. Bij slecht
weer wordt alles naar binnen verplaatst.
De prijs, inclusief ticket en exclusief consumpties, is € 21,00.
We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 17.30 uur weer thuis.
_______________________________________________________________________________
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