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IN & UITSTAPBUS AVOORD  
Samen onderweg van of naar een leuk uitstapje 

 

Reserveren voor maart is mogelijk  

vanaf donderdag 20 februari 2020 
 

per telefoon: 076-53 25 042  
op werkdagen van 09:00 tot 12:00 uur       

 

of per mail: 
reisbureau@avoord.nl  

 
 We zien u graag op één van onze uitstapjes! 

PROGRAMMA  maart 2020 
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Lees onderstaande goed door.  
U kunt inschrijven en klant worden van de In & Uitstapbus als u ouder bent dan 55 
jaar en woonachtig bent in Etten-Leur.  
Voor u ligt weer een nieuwe programma. Wij hopen dat er ook deze keer weer 
voldoende in is te vinden waar uw belangstelling naar uitgaat.  

Reserveren:  
Iedere maand heeft een “startdatum”, vanaf die datum kunt u zich opgeven voor 
een activiteit. De datum staat aan de voorkant van de folder. Het nummer waarop 
u kunt bellen staat op de voorkant van de folder. 
Als de aanvragen binnen zijn worden de reisjes verdeeld. We proberen u dan ook 
zo spoedig mogelijk te informeren welke reisjes voor u geboekt zijn. Dit kan echter 
uiterlijk één week duren. 
Voor boekingen belt u, van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Wanneer 
een activiteit vervalt, wordt u door ons geïnformeerd.  
Vertrek en thuiskomst:  
U wordt van huis opgehaald en ook weer terug gebracht. De start- en eindtijd 
staan in het programma. Deze tijden kunnen naar behoefte worden aangepast, één 
dag voor vertrek wordt u door een vrijwilliger gebeld.  

Prijs en betaling:  
U betaalt contant (gepast) in de bus. In de folder staat duidelijk vermeld wat 
inbegrepen zit bij de prijs. Alle prijzen zijn vermeld onder gebruikelijk 
voorbehoud.  

Annuleren:  
Annuleren kan kosteloos tot 2 dagen voor aanvang van de activiteit. Bij annulering 
binnen 48 uur, moeten wij helaas kosten bij u in rekening brengen. Hiervoor krijgt 
u een factuur toegezonden. Een annulering kunt u per mail of per telefoon 
doorgeven:  
 

Op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur naar het algemeen bekende 

telefoonnummer 076-5325042. 

Toegankelijkheid: Ziet u dit pictogram  bij een activiteit, dan is deze 

geschikt voor rolstoelgebruikers. Als er in uw persoonlijke situatie iets wijzigt 

(rolstoel, dieet of iets dergelijks) geef dat dan even aan ons door. Dat kan 

problemen, voor u en ons, onderweg voorkomen.  

 

 

 

IN & UITSTAPBUS AVOORD  
maart 2020  
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 Maandag 2 maart Lentetuin Breezand                                                                                           

 

Een prachtige overdekte bloemenshow van 1800 m2 in de kop van Noord-Holland.  
U kunt genieten van een inspirerende tuin met de grootste variëteit aan bolgewassen, 
prachtige bloemstukken en fraaie decoraties. Bezoekers van de Lentetuin genieten 
niet alleen van een prachtige bloementuin, maar kunnen ook inspiratie opdoen op de 
Voorjaarsbeurs Expo. Tal van standhouders presenteren sfeervolle artikelen voor tuin, 
interieur en vrije tijd. 
Uiteraard is er op de Voorjaarsbeurs Expo voldoende gelegenheid voor een kop koffie 
met gebak of een smakelijke maaltijd in het restaurant. 

Van 08:30 uur 

Tot 18:30 uur 

Kosten € 38,50 Excl. lunch en consumpties 

 
 
 

Dinsdag 3 maart Kasteel Groeneveld in Baarn                                                
 

 
 

Kasteel Groeneveld is van oudsher een buiten voor Amsterdammers die 's zomers de 
stad ontvluchten. Fameuze bewoners, onder wie veel kunstenaars en gebeurtenissen, 
markeren de geschiedenis van het gebouw. Originele behangselschilderingen en 
prachtig stucwerk typeren de eeuwen. Het landgoed kenmerkt zich door Franse en 
Engelse stijlelementen met verborgen schatten als een ijskelder en een moestuin met 
slangenmuur en veel bijzondere bomen. Er worden wisselende tentoonstellingen 
georganiseerd. 

In het Koetshuis, waar voorheen de paarden gevoed en geborsteld werden, is nu Grand 
Café Groeneveld gevestigd. U kunt hier terecht voor een heerlijk kopje koffie of thee 
of een uitgebreide lunch met biologische streekproducten. 

Van 09:30 uur 

Tot 17:00 uur 

Kosten € 35,00 Incl. entree kasteel, excl. lunch en consumpties 

 
 
 

Woensdag 4 maart Eetpunt in ‘t warm hart in Kloostergaard in Etten-Leur                 

 

U gaat genieten van een heerlijke maaltijd in ‘t warm hart van Kloostergaard. 
U kunt kiezen uit 2 menu’s 

 
Menu 1                                                              Menu 2 
Samosa (Indiaas envelopje)                                 Samosa( Indiaas envelopje) 
Truffelroomsoep met kip en champignons            Quiche van spinazie en geitenkaas- 
Kipsteak Hawaï (ananas/ham/kaas),                    salade 
geserveerd met witlofsalade en Vlaamse friet      Voorjaarsstoofpotje (lam) geserveerd 
Peche Melba                                                       met boontjes omwikkeld met spek en 
Kopje koffie of thee                                            Vlaamse friet 
                                                                          Peche Melba 
                                                                          Kopje koffie of thee 

Van  17:30 uur 

Tot  20:30 uur 

Kosten € 17,00 Inclusief een 3-gangen keuze menu, exclusief consumpties 
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Donderdag 5 maart Dierenpark de Oliemeulen in Tilburg                                   

 

Kom naar Tilburg voor een onvergetelijke dag in het vreemdste dierenpark van 
Nederland. Wat ruim 30 jaar geleden begon als een reptielenhuis, is inmiddels 
uitgegroeid tot een waar dierenpark. Hier sta jij oog in oog met meer dan 150 
verschillende diersoorten en kun je echt van alles verwachten. 
In de binnen verblijven zijn vele terraria te zien, waarin o.a. hagedissen, slangen, 
spinnen en krokodillen te vinden zijn. Buiten zijn nog een flink aantal dieren te 
vinden, zoals verschillende apensoorten, katachtigen en roofvogels. 
Tussendoor kunt u heerlijk ontspannen op een groot overdekt terras met een 
uitgebreide menukaart. 

Van 09:30 uur 

Tot 16:00 uur 

Kosten € 34,00 Incl. entree dierenpark, excl. lunch en consumpties 
 
 
 

Vrijdag 6 maart 

Uitwaaien aan de kust van Wijk aan Zee en lunchen bij 

‘Het Strandhuis’                                                                                      

 

Het Strandhuis direct gelegen op het strand van Wijk aan Zee, de plek aan zee om 
heerlijk te eten en drinken. Hier kunt u genieten van een heerlijke lunch of een bakje 
koffie/thee met wat lekkers erbij, zoals het huisgemaakte appelgebak.  
Als het weer het toelaat kunt u nog een frisse wandeling op het strand gaan maken. 

Van 09:30 uur 

Tot 17:00 uur 

Kosten € 23,00 Excl. lunch en consumpties 

 
 
 
 

Zaterdag 7 maart Boottocht Volendam-Marken Express  

 

Een dagje uit naar de oud Hollandse steden Volendam en Marken.  
Vaar over de Gouwzee met de Volendam Marken Express en bezoek de authentieke 
haven en vele bezienswaardigheden op het nabij gelegen schiereiland Marken 
(ongeveer 30 minuten varen). Aan boord staat een kopje koffie of thee met vers 
appelgebak voor uw klaar. Maak de dag compleet met een leuke foto in Volendammer 
klederdracht. 

Van  09:30 uur 

Tot  17:00 uur 

Kosten € 52,00 
Incl. boottocht, koffie/thee met appelgebak en foto in 
traditioneel kostuum. Excl. lunch en consumpties 
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Maandag 9 maart Oorlogsmuseum in Overloon.                                                                                  

 

Oorlog hoort in het museum. Dat is het motto van het Oorlogsmuseum.  
Het oorlogsmuseum Overloon presenteert de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog. U ziet hier hoe het zover heeft kunnen komen dat in vijf jaar tijd meer 
dan vijftig miljoen mensen hun leven verloren, maar ook hoe de onderdrukte 
bevolking vindingrijk met beperkingen en tekorten omging. 
Er is aandacht voor het verzet, maar ook voor de vervolging. Ten slotte wordt er 
natuurlijk ook aandacht besteed aan de bevrijding. 
Begin uw bezoek aan het Oorlogsmuseum met een lekker kopje koffie of thee met 
heerlijke Limburgse vlaai. 

Van 08:30 uur 

Tot 18:00 uur 

Kosten € 45,00 
Incl. entree museum, koffie/thee met Limburgs vlaai, 
excl. lunch en consumpties  

 
 
 

Woensdag 11 maart Kringloopwinkel “Het goed” in Best.                                              

 

Bij deze kringloopwinkel kun je terecht voor een grote diversiteit aan 
kringloopgoederen zoals tweedehands kleding, schoenen, boeken, muziek, meubilair, 
elektronica en nog veel meer. Het assortiment is uniek en wisselt voortdurend. 
In de koffiecorner kunt u terecht voor een kopje koffie/thee met wat lekkers. 

Van 11:00 uur 

Tot 17:00 uur 

Kosten € 21,00 Incl. kopje koffie/thee met wat lekkers 

 
 
 

Donderdag 12 maart Seniorenmaaltijd bij “De Tijd” in Rijsbergen                             

 
 

Een 3-gangen senioren-maaltijd. Het betreft een verse maaltijd bestaande uit soep, 
een hoofdgerecht met groente en een dessert. 

Van 11:00 uur 

Tot 15:00 uur 

Kosten € 21,00 Incl. 3-gangen maaltijd, excl. consumpties 
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Vrijdag 13 maart Oude Ambachten & speelgoedmuseum Terschuur                

 

In Terschuur bevindt zich het Oude Ambachten & Speelgoed Museum. Dit museum 

geeft je een unieke kijk in de wereld van toen. Het museum biedt rondgang langs 160 

ambachten, winkeltjes van vroeger en compleet ingerichte werkplaatsen. Naast de 

oude ambachten is er ook een indrukwekkende verzameling van oud en antiek 

speelgoed. Tijdens uw museumbezoek kunt u ook genieten van een hapje en een 

drankje in het gezellige museumcafé. 

Van 09:30 uur 

Tot 18:00 uur 

Kosten € 40,00 Incl. entree museum, excl. lunch en consumpties 
 
 
 
 

Zaterdag 14 maart Intratuin in Halsteren                                                                             

 
Bij Intratuin Halsteren kunt u terecht voor maar liefst 25.000m2 overdekt 
winkelplezier. Alles is aanwezig om huis & tuin gezellig aan te kleden en te 
onderhouden. Even pauze tijdens het shoppen? Dan kunt u terecht in het gezellige 
Tuincafé. 

Van  10:00 uur 

Tot  16:00 uur 

Kosten  € 12,50 
 
Excl. lunch en consumpties 
 

 
 
 

Dinsdag 17 maart Kasteel “De Haar” in Utrecht                                                            

 

Kasteel de Haar is het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. 
Het middeleeuwse kasteel kenmerkt zich door de rijke en extravagante geschiedenis 
en de vele bijzondere verhalen die achter de kasteelmuren schuil gaan. 
Kasteel de Haar geeft een uniek inzicht in het flamboyante leven van de familie van 
Zuylen in de 20ste eeuw. 
Rondom het kasteel liggen het park en de tuinen. Het park is ruim 55 hectare groot. 
In het museumcafé of in het Tuynhuis kunt u terecht voor koffie, lunch of borrel. 

Van  09:30 uur 

Tot  18:00 uur 

Kosten € 43,50 Incl. entree kasteel en park, excl. lunch en consumpties 

 
 
 
 

Woensdag 18 maart  Dagje shoppen in Den Bosch                                                                 

 

Naast vele culturele hoogstandjes zijn in het historische centrum van Den Bosch ook tal 
van prachtige winkelstraten te ontdekken. Den Bosch is daardoor de ideale bestemming 
voor een dagje winkelen. In de Hinthamerstraat, dé winkelstraat van de stad, vind je 
diverse winkels in fraaie panden. In de straten rondom de Markt is het ook fijn shoppen. 
Zo ontdek je unieke hotspots, fraaie conceptstores en speciaalzaken in straten als de 
Vughterstraat en Snellestraat. Al met al heeft Den Bosch alles in huis voor een dagje 
winkelen. 

Van  10:30 uur 

Tot  17:00 uur 

Kosten € 26,00 
Incl. een bakje koffie/thee met een Bossche bol, excl. lunch 
en consumpties 
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Donderdag 19 maart 
 

Eetpunt in de ’t warm hart van De Willaert in Zundert                     

 

U gaat genieten van een heerlijke maaltijd in ‘t warm hart van De Willaert 

                                            U kunt kiezen uit 2 menu’s  
Menu A                                                               Menu B 
Samosa (Indiaas envelopje)                                  Samosa( Indiaas envelopje) 
Truffelroomsoep met kip en champignons            Quiche van spinazie en geitenkaas- 
Kipsteak Hawaï (ananas/ham/kaas)                      salade 
geserveerd met witlofsalade en Vlaamse friet      Voorjaarsstoofpotje (lam) geserveerd 
Peche Melba                                                        met boontjes omwikkeld met spek en 
Kopje koffie of thee                                             Vlaamse friet 
                                                                           Peche Melba 
                                                                           Kopje Koffie/thee 

Van 17:30 uur 

Tot 20:30 uur 

Kosten €17,00  Inclusief 3 gangen menu, exclusief consumpties 
 
 
 

Vrijdag 20 maart Wijkbingo in ’t warm hart Rijserf in Rijsbergen                     

 

Kom een kansje wagen bij de wijkbingo in het ‘t warm hart van het Rijserf. 
Voordat de balletjes gaan rollen gaat u eerst genieten van een 2 gangen menu met 
1 consumptie. 
De bingo bestaat uit 9 rondes, u krijgt tijdens de bingo koffie/thee met een koek en een 
hapje en een drankje. 

Van  16:15 uur 

Tot  22:30 uur 

Kosten € 25,00 
Incl. 2 gangen menu met 1 consumptie. 1 bingokaart voor  
9 rondes en koffie/thee met een koek en een hapje en een 
drankje tijdens de bingo 

 
 
 

Maandag 23 maart De Keukenhof in Lisse                                                            

 

De Keukenhof in Lisse is de grootste tulpentuin ter wereld met ruim zeven miljoen 
bloembollen die ieder seizoen weer worden geplant. Het is één van de mooiste 
attracties in Nederland, waar ook veel buitenlandse toeristen op af komen. Keukenhof 
is slechts 8 weken per jaar geopend en trekt in die korte tijd meer dan een miljoen 
bezoekers. Op de kleurrijke bloemenvelden rondom de lentetuin kun je prachtige 
bloeiende voorjaarsbloemen zien zoals krokussen, narcissen, tulpen en hyacinten. 
Er zijn verschillende restaurants in het park. Daarnaast vind je door het hele park heen 
verschillende mobiele eetgelegenheden met bijv. aardbeien, haring of hotdogs. 

Van 08:30 uur 

Tot 19:00 uur 

Kosten € 40,00 Incl. entree Keukenhof, excl. lunch en consumpties 
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Dinsdag 24 maart Steenkolenmijn in Valkenburg  

 

De Steenkolenmijn Valkenburg is een levensecht gereconstrueerde steenkolenmijn door 
onder andere het plaatsen van materialen en machines uit de gesloten 
steenkoolmijnen. Ze is gesitueerd in een deel van de oude mergelgroeve de 
Daalhemergroeve. Ontdek de wereld van de mijnbouw in een mysterieuze omgeving 
onder de grond. 
U krijgt een rondleiding van ongeveer 75 minuten inclusief een speciale film over de 
mijnbouw in Nederland. 
Na de rondleiding bent u welkom in de sfeervolle Daelhemergroeve om lekker na te 
genieten. Proef bijv. het Valkenburgs Grottenbier.  

Van  11:00 uur 

Tot  19:00 uur 

Kosten € 40,00 
Incl. entree steenkolenmijn met rondleiding, excl. lunch en 
consumpties 

 
 

Donderdag 26 maart Bingo in de Kloostergaard in Etten-Leur                                          

 

Kom gezellig een middagje naar de bingo in de Kloostergaard en maak kans op erg leuke 
en lekkere prijzen. 
Er zijn 5 rondes en u krijgt tijdens de bingo een kopje koffie of thee met een koekje, 
een hapje en een drankje. 

Van  13:00 uur 

Tot  17:00 uur 

Kosten € 9,00 
Incl. bingokaart, kopje koffie/thee met een koekje en een 
hapje en drankje 

 
Vrijdag 27 maart Dierentuin “Artis” in Amsterdam                                                       

 

Artis is de dierentuin van Amsterdam en de oudste dierentuin van Nederland. Artis 
heeft zich ten doel gesteld om liefde en zorg voor de natuur te stimuleren. 

Het park heeft een 27-tal monumentale gebouwen die grotendeels uit de negentiende 
eeuw dateren. Artis heeft de afgelopen jaren veel vernieuwd. 

Dus kom aapjes (en vele, vele andere dieren) bekijken in deze prachtige dierentuin. 

 

Van   08:30 uur 

Tot  18:00 uur 

Kosten € 55,00 Incl. entree, excl. lunch en consumpties 
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Zaterdag 28 maart 
Brocante markt in de Grote kerk in Dordrecht                             

 

 
Ruim 50 brocanteurs tonen hun mooiste brocante, variërend van romantisch, stoer en 
shabby tot industrieel. Kom heerlijk struinen tussen de prachtige brocante kramen. 

Er is ook de mogelijkheid om de inwendige mens te verwennen in de vorm van een 
drankje en een hapje. 

Van  10:00 uur 

Tot  17:00 uur 

Kosten € 21,00 Incl. entree, excl. lunch en consumpties 

 
Maandag 30 maart Pannenkoekhuis “De oude Maas” in Barendrecht                   

 Op 7 april 1977 opende Pannenkoekenhuis “Oude Maas” haar deuren. Tot aan de dag 
van vandaag zijn wij het oorspronkelijke concept trouw gebleven en wat ons betreft 
houden we dat nog wel even vol. 

Van  11:00 uur 

Tot  15:30 uur 

Kosten € 20,00 
Incl. één oudhollandse pannenkoek naar keuze met 2 
consumpties (koffie/thee of fris) 

         
Dinsdag 31 maart “De Bosrand” in Rijsbergen                                                    

 

De lentekriebels slaan toe…… 
Kom een kijkje nemen in “De Bosrand” en doe leuke lente ideeën op om uw huis en tuin 
alvast lente klaar te maken met vroegbloeiers en bloembolletjes. 
U kunt naar hartenlust shoppen in dit grote overdekte bloemen en planten paradijs. 

Van  12:00 uur 

Tot  16:30 uur 

Kosten € 7,50 Excl. consumpties 
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