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Beste klant,

Na de grote belangstelling voor de uitjes in augustus, hebben wij weer een gezellig programma
voor september voor u in elkaar gezet.
In september gaan we wat verder van huis voor wat etentjes, terrasjes en zelfs een uitstapje
naar de Beekse Bergen.
Natuurlijk zijn er ook weer de nodige boodschappenritjes naar Alphen, Baarle-Nassau en Chaam.
Even uit de dagelijkse sleur en gezellig samen voor een praatje, hapje en drankje.
We hopen jullie af en toe weer een aangenaam dagje uit te bezorgen.

Voor de ritjes die u aantreft op pagina 3 en 4 kunt u ons bellen op
elke dinsdag- en donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur
op telefoonnummer:

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

DINSDAG 25 AUGUSTUS 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 1 e klant zijn. Het ophalen kan
soms een uur duren, wacht dus aub. 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.
Zijn er te weinig inschrijvingen voor een uitje dan kan deze helaas niet door gaan.

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:
Dinsdag 1 september
Zaterdag 5 september
Vrijdag 11 september
Donderdag 17 september
Zaterdag 19 september
Woensdag 23 september
Dinsdag 29 september

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

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

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

ONZE UITJES:
Donderdag 3 september
HIGH TEA BIJ ROBÈRT V. BECKHOVEN IN OISTERWIJK
Als u regelmatig naar “Heel Holland Bakt” heeft gekeken, kent u ongetwijfdeld de tv
persoonlijkheid Robèrt v. Beckhoven, Meester Boulanger en Meester Patissier. In restaurant
Keuken van Leer, dat hij samen met zijn partner P. de Winkel en zijn enthousiast team runt, gaat
u vandaag genieten van de heerlijkste lekkernijen en echte Brabantse gastvrijheid.
Ambachtelijke, dagverse producten die met vakmanschap zijn bereid. De high tea bestaat uit:
een soepje van de dag, div. belegde sandwiches en broodjes, mini-quiche uit eigen bakkerij en
verrukkelijke zoetwaren uit eigen patisserie. En natuurlijk, onbeperkt thee in verschillende
smaken.
Prijs: inclusief high tea € 41,50.
We vertrekken om 11.30 uur en verwachten rond 16.30 uur thuis te zijn.
U kunt hiervoor boeken tot en met 27 augustus.
Klanten die geboekt hadden voor 3 maart maar die helaas toen niet mee konden,
hebben voorrang op dit uitje, mits u zich opgeeft op de eerste belavond dinsdag 25
augustus.
Maandag 7 september
LUNCH BIJ BOERDERIJTERRAS JACOBUSHOF IN BOXTEL
Op één van de mooiste plekjes van het Groene Woud ligt boerderijterras Jacobushof. De oude
rundveestal hebben ze omgetoverd tot een gezellig huiskamercafé met een groot terras. In de
boerderij bevindt zich ook een winkel waar sfeervolle woonaccessoires worden aangeboden.
Op het terras heeft u een prachtig uitzicht op het groene natuurgebied. We gebruiken hier een
heerlijke lunch. Na afloop kunt u nog een kijkje nemen in de omgeving.
Prijs: exclusief lunch en drankjes € 14,00.
We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 16.30 uur thuis.
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Woensdag 9 september
IJSJE ETEN BIJ JACOBUSHOEVE IN DORST
Gelegen tussen natuurgebied de Duiventoren en de Seterse bossen bij Dorst, ligt de uitspanning
Jacobushoeve. Hier gaan we genieten van een heerlijk ijsje. Dit ijs is gemaakt van verse biologische
koemelk. Als u geen zin heeft in ijs, mag u natuurlijk ook iets anders bestellen.
Prijs: exclusief consumpties € 7,50.
We vertrekken om 13.30 uur en keren rond 16.00 uur huiswaarts.
Dinsdag 15 september
DINEREN IN RESTAURANT DEN OVERKANT IN RIEL
Samen eten, ook al is de afstand wat groter, is toch echt veel gezelliger dan alleen aan tafel zitten.
Vanavond gaan we dineren in het sfeervolle restaurant Den Overkant. Chef kok William zal u
verrassen met de heerlijkste gerechten. U mag zelf een keuze maken uit de uitgebreide menukaart.
U kunt hier goed en niet duur eten.
Prijs: exclusief diner en drankjes € 10,00.
We vertrekken om 16.00 uur en zijn rond 21.00 uur thuis.

Maandag 21 september
BEZOEK AAN HET AARDBEIENTERRAS IN RIJSBERGEN
Op dit gezellige terras van de fam. Bastiaansen heeft u een prachtig uitzicht op de mooie
landerijen. U kunt genieten van zomerkoninkjes, in allerlei varianten: van een heerlijk
aardbeienvlaaitje tot aardbeienijs en pannenkoeken met aardbeien. Het gehele terras is
rolstoelvriendelijk en bij minder weer kunnen we naar binnen. U mag ook een kijkje nemen in
de kassen om te zien hoe de aardbeien gekweekt worden en u kunt eventueel verse aardbeien
kopen in de winkel.
Prijs: exclusief eten en drinken € 9,50.
We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 16.30 uur thuis te zijn.

Vrijdag 25 september
OP SAFARI IN DE BEEKSE BERGEN TE HILVARENBEEK
Safaripark de Beekse Bergen, het grootste dierenpark van de Benelux met meer dan 150
verschillende diersoorten. Het belooft een avontuurlijk dagje uit te worden. Met de eigen bus
rijden we door het park en komen we oog in oog te staan met apen, giraffen, leeuwen, olifanten en
nog heel veel andere wilde dieren. Durft u mee te gaan?
Misschien ziet u de baby laaglandgorilla of de rode panda die in juli geboren zijn?
Na de safari kunt u op eigen gelegenheid in een van de vele gelegenheden lunchen of gewoon
op een bankje uw eigen meegebrachte lunchpakketje en drinken nuttigen.
Gelieve er rekening mee te houden dat u enkel met de pinpas kunt betalen in het park.
Prijs: inclusief entree, exclusief eten en drinken € 34,50.
We vertrekken om 09.30 uur en hopen rond 17.00 uur thuis te zijn.
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