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Programmaboekje september 2022 

 

U kunt boeken vanaf: 22 augustus 

Op maandag, dinsdag en donderdag 

van 09.00 - 12.00 uur 

Servicebureau:  

013 - 572 83 89 

                  Let op: blijf bij bellen aan de lijn! 

Afmeldingen bij geen gehoor Servicebureau  

Bel het Adviespunt 013-5498646   

(bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur)                            

Alleen voor afmeldingen, NIET voor boekingen 

 



 

Let op:  Vergeet uw bankpas, contant geld en identiteitsbewijs niet. Hebt u een abonnement van bv. De Beekse Bergen of een Museum Jaarkaart neem deze dan mee!                            

Bij afmelden van een uitstapje belt u het Servicebureau of het Adviespunt. U krijgt een rekening van ons als we geen vervanging kunnen vinden.                                                                                                                                                                                                                                                                             

De begin- en eindtijd van een uitstapje is een richttijd. Bij een uitstapje met vertrek om 12.00 uur gaan we ervan uit dat u thuis heeft geluncht!                                                               

Onze bus is verbonden met het Ouderenfonds. Vindt u het leuk om op de hoogte te blijven? Neem dan een gratis abonnement op het Ouderenfonds-magazine Goud. Ga 

naar www.ouderenfonds.nl/goud of bel 088-3442000.                                                                                                                                                         

Dag Datum     Tijd Activiteit Bijzonderheden Prijs 

donderdag 01  sept  GEEN ACTIVITEIT   

vrijdag 02  sept 08.00-±18.00 Stranduitje Kijkduin Bezoek aan het strand, georganiseerd door het Ouderenfonds  Ritprijs is incl. koffie, gebak en lunch.  € 60,00 

zaterdag 03  sept  GEEN ACTIVITEIT   

zondag 04  sept 12.30-±18.00 Toontje Schoen in Chaam U gaat genieten  van een drankje en elkaars gezelschap op het terras. Ritprijs is excl. Consumpties. € 13,00 

maandag 05  sept 10.00-±18.00  Tentoonstelling Bloemencorso In Zundert is een rondleiding langs de praalwagens. Vooraf lunch en 2 cons.. Ritprijs is inclusief. € 44,00 

dinsdag 06  sept 08.30-±13.00 13.00-±17.30      Jumbo Boodschappen bij de Jumbo Broekhovense weg. Koffie bij wijkcentrum Zuiderkwartier, ritprijs excl. €   6,00 

woensdag 07  sept 10.00-±18.00 Winkelcentrum Etten Leur We winkelen in dit winkelcentrum en lunchen bij eetcafé Family. Ritprijs is excl. lunch en cons. € 23,00 

donderdag 08  sept  NIET BEREIKBAAR Het servicebureau is vandaag niet bereikbaar in verband met werkzaamheden.  

vrijdag 09  sept 11.30-±18.00 Gasterij De Nieuwe Hoef Op dit mooie plekje in Hilvarenbeek kunt u genieten van een heerlijke high tea. Ritprijs is inclusief. € 42,00 

zaterdag 10  sept 11.30-±20.00 NationaleTaptoe Ahoy Een prachtige show met muziek en licht in Rotterdam. Ritprijs is incl. entree, excl. diner en cons. € 85,00 

zondag 11  sept 12.00-±18.00 Jan van Besouw in Goirle De Tilburgse zanger Yannick Game zingt o.a. jaren 60 muziek. Ritprijs is incl. entree en 1 cons. € 21,00 

maandag 12  sept 15.30-±21.00 De Chinese Muur Rijen We hebben gereserveerd voor het menu met Chinese gerechten. Ritprijs is incl. menu, excl. cons. € 30,00 

dinsdag 13  sept 09.30-±18.00 Van Tilburg Mode U gaat shoppen in deze modezaak in Nistelrode. Ritprijs is incl. koffie of thee, excl. Lunch. € 23,00 

woensdag 14  sept 08.30-±20.00 Paleis het Loo Apeldoorn We bezoeken dit Paleis met audio-tour en lunchen er. Ritprijs is incl. entree en lunch, excl. cons. € 80,00 

donderdag 15  sept 08.30-±13.00 13.00-±1730   Boerenschuur Winkelen bij de Boerenschuur in Riel en er ook koffie drinken. De ritprijs is excl. cons. €   8,00 

vrijdag 16  sept  GEEN ACTIVITEIT   

zaterdag 17  sept 12.00-±18.00 Brabants Museum Oosterhout U kunt de bijzondere zandsculpturen in dit museum bewonderen. Ritprijs is incl. entree, excl. cons. € 20,00 

zondag 18  sept 10.30-±18.30 Bistro de Verwennerij Oirschot Of Hoeve 1827 genoemd. Na de lunch is er misschien ook muziek. Ritprijs is incl. lunch met 2 cons. € 33,00 

maandag 19  sept 11.00-±18.00 Cinecitta, film en lunch De film in deze mooie bioscoop is weer een verrassing. Ritprijs is incl. lunch en film, excl. cons. € 32,00 

dinsdag 20  sept 08.30-±13.00 13.00-±17.30   Lidl AaBe Winkelen bij de Lidl en koffie drinken bij wijkcentrum Koningshaven. De ritprijs is excl. cons. €   6,00 

woensdag 21  sept  GEEN ACTIVITEIT   

donderdag 22  sept 12.30-±18.00 Kringloop Ceramstraat Winkelen bij de kringloop is helemaal hip! Leuke spullen voor weinig geld! Ritprijs is excl. cons. €  9,00 

vrijdag 23  sept  GEEN ACTIVITEIT    

zaterdag 24  sept 09.15-±17.30 Lunchcruise over de Linge We varen vanaf Leerdam 3 uur over de Linge. Ritprijs is inclusief vaart en lunch met 2 drankjes. € 64,00 

zondag 25  sept 09.45-±18.00 Rondvaart Heusden We lunchen bij de Pannenkoekenbakker en gaan dan varen. Ritprijs is inclusief vaart en lunch. € 55,00 

maandag 26  sept 10.30-±15.00 Lunchen bij de Rooi Pannen U geniet van een 2 gangenlunch, gemaakt door de studenten. De ritprijs is incl. lunch, excl. cons. € 17,00 

dinsdag 27  sept 08.30-±13.00 13.00-±17.30    Nettorama Boodschappen doen op de Korvelse weg en koffiedrinken bij het Zuiderkwartier. Ritprijs excl. cons. €   6,00 

woensdag 28  sept 09.30-±18.30 Zeehond safari Zierikzee We varen vanuit Zierikzee om zeehonden te spotten. Ritprijs is incl. boottocht en lunch. € 69,00 

donderdag 29  sept  GEEN ACTIVITEIT Er is een activiteit georganiseerd voor alle vrijwilligers bij de Opstapbus. Betaald vanuit de fooienpot.  

vrijdag 30  sept 12.00-±18.30 Bij de Paters Meersel Dreef We rijden naar België om te genieten van een drankje en muziek. Ritprijs is excl. cons. € 17,00 

      

http://www.ouderenfonds.nl/goud

