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Programmaboekje april 2023 

U kunt boeken vanaf: 20 maart 

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 buiten kantooruren van Servicebureau:                                 

bel het Adviespunt 013-5498646.                                                                         

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

of mail naar: afmeldingopstapbus@contourdetwern.nl 

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 tijdens kantooruren het Servicebureau. Als het Servicebureau gesloten is belt u 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 

zaterdag 01 april 12.00-±18.00 Schaapskooi in Schijndel We hebben een rondleiding langs de lammetjes. In de Hooiberg drinken we koffie. Ritprijs excl. cons. € 23,00  

zondag 02 april 15.45-±21.00 Boerke Mutsaers Tilburg We hebben een voorjaars 3 gangen diner gereserveerd. Ritprijs is incl. diner, exclusief consumpties. € 39,00 

maandag 03 april  GEEN ACTIVITEIT   

dinsdag 04 april 16.00-±21.00 Proeflokaal Bregje in Oisterwijk Bij Bregje hebben we een 3 gangen diner met 2 consumpties afgesproken. U kiest uit vis of vlees. € 44,00 

woensdag 05 april 12.30-±18.00 Huize Rustoord Esbeek  U wordt ontvangen in de kunstgalerie, drinkt er koffie/ thee met appeltaart en kunt er rondkijken. € 13,00 

donderdag 06 april 08.30-±13.00 13.00-±17.30  Lidl AaBe Winkelen bij de Lidl en koffiedrinken bij wijkcentrum Koningshaven. De ritprijs is excl. cons. €   6,00  

vrijdag 07 april 12.15-±18.30 De Financiën Loon op Zand We gaan bij dit restaurant weer eens gezellig midgetgolfen. Ritprijs is incl. midgetgolf, excl. cons. € 18,00 

zaterdag 08 april 10.30-±17.00 Lourdesgrot in Mariahout Er is een twaalfuurtje gereserveerd incl. 2 cons. En u bezoekt de grot. Ritprijs is incl. arrangement. € 36,00 

zondag 09 april 09.15-±17.30 Boottocht over de Linge PASEN We varen vanaf Leerdam 3 uur over de Linge. Ritprijs is inclusief vaart en lunch met 2 drankjes. € 69,00 

maandag 10 april  GEEN ACTIVITEIT PASEN  

dinsdag 11 april 12.00-±18.00 De Vier Quartieren Oirschot Beleefexpositie over het leven van een boerenfamilie vroeger. Ritprijs is incl. entree, koffie en poffer. € 21,00 

woensdag 12 april 08.30-±13.00 13.00-±17.30 Boerenschuur Winkelen bij de Boerenschuur in Riel en daar ook koffiedrinken. De ritprijs is excl. consumpties. €   8,00 

donderdag 13 april 09.30-±17.30 De Zilvermeeuw in Drimmelen Rondvaart van 2 uur over de Biesbosch met beverlunch. Ritprijs is incl. arrangement, excl. extra cons. € 49,00 

vrijdag 14 april 12.30-±18.00 De Oliemeulen in Tilburg We krijgen een demonstratie met spinnen en reptielen. Ritprijs is incl. entree, koffie, appelflap, frisje. € 29,00 

zaterdag 15 april 10.30-±17.00 Gasthuishoeve Sint Oedenrode In de mediterrane binnentuin geniet u van een twaalfuurtje met 1 consumptie. Ritprijs is incl. arrang. € 37,00 

zondag 16 april 12.30-±18.30 Lenteconcert Jan van Besouw In Goirle luistert u naar het Orkest Hart van Brabant met “Circus”. Ritprijs incl. entree, excl. cons. € 26,00 

maandag 17 april 11.15-±18.00 Cinecitta film en lunch We hebben weer een film (verrassing) en lunch voor u gereserveerd. Ritprijs incl. arrangement. € 36,00 

dinsdag 18 april 09.00-±18.00 Dierenrijk in Nuenen We rijden naar dit park om wilde dieren te gaan zien. Ritprijs is incl. entree, excl. lunch en cons. € 44,00 

woensdag 19 april 13.30-±17.30 De Wagon in Tilburg Bij de Wagon in de Spoorzone drinken we koffie met iets lekkers. Ritprijs is incl. arrangement. € 13,00 

donderdag 20 april 08.30-±13.00 13.00-±17.30 Aldi Ringbaan Oost Winkelen bij de Aldi Ringbaan Oost. Koffiedrinken bij wijkcentrum de Baselaer. Ritprijs excl. cons. €   6,00  

vrijdag 21 april 15.15-±21.00 In De Brouwerij Baarschot Bij dit Brabantse familierestaurant is gereserveerd. Ritprijs is incl.1 pannenkoek, ijs en 1 drankje. € 28,00 

zaterdag 22 april 10.30-±18.30 Arboretum in Kalmthout België We bezoeken het Arboretum en gaan er ook lunchen. Ritprijs incl. entree en lunch en 1 cons. € 50,00 

zondag 23 april 12.45-±18.00 Parelmuzikanten in Goirle U gaat genieten van het Oranjeconcert in het Jan van Besouw. Ritprijs is incl. entree, excl. cons. € 21,00  

maandag 24 april  GEEN ACTIVITEIT   

dinsdag 25 april 08.30-±13.00 13.00-±17.30 Nettorama    Winkelen bij Nettorama Korvelseweg, koffiedrinken bij het Zuiderkwartier. De ritprijs is excl. cons. €   6,00  

woensdag 26 april 12.30-±18.00 De Evenaar in Etten Leur U bezoekt het exotische tuincentrum en geniet van de Oosterse sfeer. Ritprijs is excl. consumpties. € 17,00 

donderdag 27 april  GEEN ACTIVITEIT KONINGSDAG  

vrijdag 28 april 12.00-±18.30 Bij de Paters Meersel Dreef We rijden weer naar België voor een drankje, dansje en muziek. Ritprijs is exclusief consumpties. € 17,00 

zaterdag 29 april 10.00-±16.30 Vliegveld Seppe Rest. de Cockpit U gaat lunchen bij de Cockpit en genieten van de vliegtuigen. Ritprijs is incl. lunch met koffie/thee. € 34,00 

zondag 30 april 10.30-±16.30 Bistro de Verwennerij in Oirschot Of Hoeve 1827 genoemd. Na de lunch is er misschien muziek. Ritprijs is incl. lunch en 2 cons. € 35,00 

http://www.ouderenfonds.nl/goud%20of%20bel%20088-3442000

