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

 

Reserveren voor januari is mogelijk  

vanaf donderdag 19 december 2019 
 

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  januari 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  
januari 2020  
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 Donderdag 2 januari Winkelen in Stada Stores Breda                                                                                                              

 

Het volledig overdekte winkelcentrum bevat 11 grote winkels met een zeer gevarieerd 
aanbod. Door de diversiteit aan winkels kunt u al uw inkopen in één keer doen.  
Of geniet in het Jumbo Foodmarkt Café van een heerlijk kopje koffie van vers 
gebrande bonen. 

Van 13:00 uur 

Tot 17:00 uur 

Kosten € 8,00 Exclusief consumpties 

 

Vrijdag 3 januari Winkelen in Wijnegem                                                          
(neem geldig identiteitsbewijs mee) 

 
 

Wijnegem is een overdekt winkelcentrum in België met maar liefst 250 winkels. Het 
aanbod aan winkels en horecazaken is zeer divers 

Van 10:00 uur 

Tot 16:30 uur 

Kosten € 21,00 Exclusief lunch en consumpties 

 

Zaterdag 4 januari Schildpaddencentrum Nederland in Alphen aan de Rijn                                         

 

In het schildpaddencentrum leven Roodwangsierschildpadden, Zaagrugschildpadden, 
Weekschildpadden, Chinese driekielschildpadden maar ook Griekse landschildpadden 
en grote Afrikaanse sporenschildpadden. De collectie schildpadden bestaat 
hoofdzakelijk uit oud huisdieren die zijn afgestaan door particulieren. 
In de gezellige koffiehoek zijn diverse warme en koude dranken verkrijgbaar, er is 
geen restaurant aanwezig. 

Van  10:00 uur 

Tot  16:00 uur 

Kosten € 35,00 Inclusief entree, exclusief consumpties 

 
 

Maandag 6 januari ZOO Antwerpen Jungle Book Light Festival                          

 

Hoor je de lokroep van de jungle in ZOO Antwerpen? Wandel tijdens het Jungle Book 
Light Festival door het meeslepende avontuur van Mowgli, Bagheera, Baloo en hun 
vrienden. Een lichtverhaal over vriendschap, moed en avontuur. De jungle en haar 
bekende bewoners nodigen je uit. Kom hen bewonderen in de vijfde editie van het 
bekende lichtfestival. 

Van 16:30 uur 

Tot 22:00 uur 

Kosten € 35,00 Inclusief entree 
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Dinsdag 7 januari 
Pannenkoekenhuis “De oude Maas” in Barendrecht             

(Gaat alleen door bij een volle bus)                                       

 

Het eethuis is sfeervol en comfortabel ingericht met oud Hollandse meubelen, 
authentieke (wand)decoratie en gezellig ogende facetten uit de vervlogen tijd. Op de 
achtergrond hoort u een bescheiden muziekje en tijdens de koude dagen brandt de 
grote open haard.  
U heeft de keuze uit ongeveer 30 verschillende Oud – Hollandsche Pannenkoeken. 

Van 11:00 uur 

Tot 15:30 uur 

Kosten € 17,00 
Incl. vervoer, één Oud – Hollandse Pannenkoek, 
exclusief consumpties 

 
 

Woensdag 8 januari 
Het Nederlands IJsbeelden Festival Zwolle 

(Gaat alleen door bij een volle bus)                                      

 

Het Nederlandse IJsbeelden Festival pakt dit jaar mooier en grootser uit dan ooit. Stap 
de teletijdportal in en kom uit in de Prehistorie. Via een portal komt u uit in de 
Oudheid. R-IJS verder door een portal naar de Middeleeuwen.  
Stap door een portal naar de Renaissance, een tijd van ontdekking en revolutie. En via 
een nieuwe portal komt u in de moderne tijd. Het laatste tijdperk is in zicht, 
teleporteer uw zelf naar de toekomst. 
Er is een aparte warme horecaruimte waar u voorafgaand of na uw bezoek aan het 
IJsbeelden Festival kunt genieten van warme chocolademelk of Glühwein. 

Van  09:00 uur 

Tot  17:30 uur 

Kosten € 45,00 Inclusief entree ijsbeelden festival 

 
 

Donderdag 9 januari Dagje Middelburg en lunchen bij “Dus Toch”                                

 

We starten de dag in Middelburg centrum en gaan winkelen, om 12.30 uur gaat u 
lunchen bij DusToch. Na de lunch rijden we terug langs een toeristische route. We 
gaan via Domburg en Grevelingen. Daar kan in overleg eventueel een koffiestop 
gemaakt worden.  

Van 09:00 uur 

Tot 16:00 uur 

Kosten € 26,00  Inclusief vervoer, exclusief lunch en consumpties 

 
 

Vrijdag 10 januari Winkelhart Ridderkerk                                                         

 

Winkelhart Ridderkerk, met meer dan 140 winkels. 
Op vrijdag is het weekmarkt van 09.00 uur tot 15.30 uur, met ongeveer 60 kraampjes. 

Van 11:30 uur 

Tot 16:45 uur 

Kosten € 15,00 Inclusief vervoer, exclusief lunch en consumpties 
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Zaterdag 11 januari  Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk                                                           

 
De verhalen over water, dat is waar dit museum over gaat. Verhalen over de 
watersnood van ’53, over de wederopbouw, over de Deltawerken en verhalen over 
waterveiligheid. Steeds verteld door de mensen die het hebben meegemaakt. 

Van  09:30 uur 

Tot  17:00 uur 

Kosten € 35,00 
Inclusief entree museum, excl. lunch en 
consumpties 

 
 

Maandag 13 januari  Snert eten bij de “Rustende Jager” in Biezenmortel            

 
 

Op een van de mooiste plekken van Brabant ligt De Rustende Jager, direct aan de rand 
van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen.  
Aan de bosrand met uitzicht over de weilanden is het heerlijk wegdromen onder het 
genot van een heerlijk warm kopje erwtensoep, een broodje ham of kaas en een 
consumptie naar keuze.  

Van 11:00 uur 

Tot 15:30 uur 

Kosten € 35,00 
Inclusief één kopje erwtensoep, broodje ham of 
kaas en 1 consumptie naar keuze 

 
 

Dinsdag 14 januari Demonstratie chocolade maken in Sprundel                                                   

 

Chocolaterie Gijzen in Sprundel maakt op ambachtelijke wijze chocoladerepen, 

holfiguren, bonbons en andere gevulde chocolade. Deze passie delen ze graag met 

jong en oud.  

Ontvangst met koffie en gebak, een demonstratie chocolade maken en natuurlijk mag 

u ook proeven. Als geschenk krijgt u een zakje ambachtelijke chocolade mee naar 

huis. 

Van 13:00 uur 

Tot 16:30 uur 

Kosten € 23,50 
Inclusief koffie met gebak, demonstratie en zakje 
chocolade voor thuis 

 
 

Woensdag 15 januari Koekjesfabriek Punselie in Gouda                                                               

 

Al sinds 1872 zorgt bakkerij Punselie voor een vers gebakken koekjes geur in de oudste 
straten van Gouda. Met heel veel passie zwaait Ronald Punselie de scepter in dit 
nostalgische bakkersbedrijf.  
Dagelijks worden er meer dan 40.000 koekjes gebakken om daarna verkocht te worden 
in supermarkten door heel Nederland. 
U wordt ontvangen met koffie/thee en onbeperkt lekkere verse Punselie koekjes. 
Daarna krijgt u een video te zien en een rondleiding door de fabriek in witte jassen. 

Van  09:00 uur 

Tot  15:00 uur 

Kosten  € 32,00 Inclusief koffie/thee met koekjes en rondleiding 
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Donderdag 16 januari Scheepvaartmuseum Amsterdam                                            
(Gaat alleen door bij een volle bus)                                      

 

 

De collectie van Het Scheepvaartmuseum is een van de grootste en meest vooraanstaande 
maritieme collecties ter wereld met circa 400.000 objecten, waaronder schilderijen, 
scheepsmodellen, navigatie-instrumenten en wereldkaarten. Ontdek 500 jaar 
Nederlandse maritieme geschiedenis en ervaar hoe sterk deze verbonden is met de 
samenleving van vandaag en de toekomst. In het cafe-restaurant kunt u heerlijke 
broodjes, soepen en salades nuttigen. 

Van 09:00 uur 

Tot 17:00 uur 

Kosten € 37,50 
  
 Inclusief entree, exclusief lunch en consumpties 

 
 

Vrijdag 17 januari High Tea Zus & Zo in Etten-Leur                                             

 

De High Tea wordt geserveerd in 3 gangen. U start met een huisgemaakte soep, 
vervolgens krijgt u een etagère vol met kleine hartige gerechtjes waaronder de bekende 
Sandwich Zus. Als laatste gang volgen er heerlijke zoete lekkernijen, zoals een heerlijke 
chocolade brownie. Dit alles wordt geserveerd met diverse theesoorten en onze speciale 
verse thee. 

Van  13:45 uur 

Tot  18:00 uur 

Kosten € 32,00 Inclusief High Tea, excl. extra consumpties 

 
 

Zaterdag 18 januari  
Rotterdam by Night, rondvaart langs de skyline van Rotterdam 

(Gaat alleen door bij een volle bus)                                                  

 

U stapt in Lage Zwaluwe aan boord van de Zilvermeeuw voor een vaartocht door 
Rotterdam. De gastvrije bediening serveert koffie/thee met gebak. Vervolgens wordt er 
een tafelbittergarnituur geserveerd. De bar is open voor een drankje naar keuze (niet 
inbegrepen). Terwijl het zonnetje ondergaat, vaart u via de Dortse Kil, Oude Maas en 
de Noord, Rotterdam binnen. De koks trakteren u op een heerlijk koud-warm buffet 
met aansluitend een dessertbuffet. 

Van  14:00 uur 

Tot  22:30 uur 

Kosten € 87,00 
Inclusief rondvaart, koffie/thee met gebak, 
bittergarnituur, koud-warm en dessertbuffet. 
Drankjes niet inbegrepen 

 
 

Maandag 20 januari 
Klederdrachtmuseum Amsterdam 
(gaat alleen door bij een volle bus) 

 Het museum herbergt een grote collectie van de Nederlandse klederdracht en is daarom 
een leuke en interessante locatie om te bezoeken. 
In het Klederdrachtmuseum bevindt zich een gezellige, oud-Hollandse keuken. U bent 
hier van harte welkom voor een hapje en een drankje. 

Van 09:00 uur 

Tot 18:00 uur 

Kosten € 35,00 Inclusief entree, exclusief lunch en consumpties 
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Dinsdag 21 januari 
Knallende Kurken show bij De Kaasboerin  Mol-Postel                         
(gaat alleen door bij een volle bus) 
Neem geldig identiteitsbewijs mee. 

 

Vandaag laten we spreekwoordelijk de kurken knallen. 
Aanvang met een diner, spetterend showprogramma en als afsluiter een lekkere 
avondlunch. 

Van  09:00 uur 

Tot  20:00 uur 

Kosten € 65,50 
Inclusief diner, show en avondlunch, exclusief 
consumpties 

 
 

Woensdag 22 januari Shoppen Hoog Catharijnen Utrecht                                        

 

Hoog Catharijnen is Utrecht eigen overdekte shopping centrum. Bevat meer dan 150 
winkels en u heeft zelf de gelegenheid om ergens lekker te gaan lunchen in een van de 
vele eetgelegenheden. 

Van 09:30 uur 

Tot 17:30 uur 

Kosten € 25,00  Exclusief lunch en consumpties 

 
 

Donderdag 23 januari Eetpunt ‘Warm Hart’ Anbarg locatie Etten-Leur                                                                            

 

 
U gaat genieten van een heerlijke maaltijd in het ‘Warm Hart’ van het Anbarg  
U kunt kiezen uit 2 menu’s  
  
Menu A                                                              Menu B 
Eetbaar lepeltje met tartaar van                        Eetbaar lepeltje met tartaar van 
gerookte kip                                                      gerookte kip 
 
Krab cocktail met cocktailsaus                           Goed gevulde kippensoep met prei 
 
Kippendij met garnituur van kriel,                      Zalm in korstdeeg, worteltjes au beurre 
spek, champignons, doperwten en peentjes        Pommes duches 
                                         
Tartufo (Italiaans roomijs met advocaatsaus)      Tartufo (Italiaans roomijs met advocaat   
                                                                         saus) 

Van 17:30 uur 

Tot 21:30 uur 

Kosten €17,00 Exclusief consumpties 

 
 

Vrijdag 24 januari  Tuincentrum Intratuin Halsteren                                           

 25.000 m2 winkelplezier bij de grootste Intratuin van Nederland. 
Kerstboom eruit en kamerplant erin! 
Ervaar de unieke tuin en lifestyle experience. Bezoek het restaurant en geniet van de 
verse streekproducten. 

Van   12:30 uur 

Tot   17:00 uur 

Kosten € 12,50 Exclusief consumpties 
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Zaterdag 25 januari Snerttram Rotterdam (gaat alleen door bij een volle bus) 

 

Geniet van een leuke rondrit dwars door Rotterdam met een gezellige sfeervolle tram 
die versiert is met lichtjes en gordijnen. 
Een gids verteld u alle leuke weetjes die zelfs de doorgewinterde Rotterdammer niet 
weet. U reist langs historische en moderne bezienswaardigheden in en rond Rotterdam, 
onderwijl kunt u genieten van een heerlijke kop snert. 
  

Van   13:00 uur 

Tot   17:30uur 

Kosten € 31,00 
Inclusief een heerlijke kop erwtensoep, exclusief 
consumpties 

 
Maandag 27 januari Beverburchtentocht door de Biesbosch                                  

 

In de herfst en de wintermaanden worden er dagelijks bevertochten georganiseerd, de 
beverburchten en de glij -en vraatsporen zijn nu met minder begroeiing beter te zien. 
Dat geldt overigens ook voor de roofvogels als de zeearend waarvan de nesten in de kale 
boomtoppen zichtbaar zijn. 

Van   12:15 uur 

Tot   17:30 uur 

Kosten € 31,00 
Inclusief museumbezoek en een 1,5 uur durende 
boottocht door de Biesbosch. Exclusief consumpties 

 
Dinsdag 28 januari Tuincentrum Groenrijk in Oosterhout                                    

 

Het tuincentrum van Oosterhout met meer dan 13000 m2 aan oppervlakte met vele 
tuinartikelen en dierbenodigdheden. 
Kom gezellig shoppen in het tuincentrum en heerlijk een hapje eten met een drankje in 
de leuke lunchroom de ‘Proeftuin’. 

Van  12:30 uur 

Tot  17:00 uur 

Kosten € 12,50 Exclusief consumpties 

 
Woensdag 29 januari Genieten bij ‘Beum’ in Dorst                                                  

 

Bij ‘Beum’ kunt u genieten van een gevarieerde kaart met veel huisgemaakte 
lekkernijen, er wordt gekookt met plaatselijke streekproducten. 
De kruiden, groentes en het fruit komt uit eigen tuin. 
De horeca gelegenheid is gevestigd in een gemeentelijk monumentaal pand. 

Van  11:00 uur 

Tot  16:00 uur 

Kosten € 12,50 Exclusief consumpties 
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Donderdag 30 januari De Kringloopwinkel ‘Opnieuw &Co in Papendrecht                

 

Kom rondsnuffelen in de grote moderne kringloopwinkel van Papendrecht. 
De winkel is 1400m2 groot en bevat een groot wisselend assortiment van artikelen met 
lage prijsjes geschikt voor een kleine beurs. 
In de koffiecorner kunt u even uitblazen van al dat shoppen onder het genot van een 
bakje koffie of thee met wat lekkers. 
 

Van   12:15 uur 

Tot   17:00 uur 

Kosten € 14,50 Exclusief consumpties 

 
Vrijdag 31 januari Crea college in Gorinchem                                                                   

 

Inspiratie opdoen, meedoen aan een workshop, advies vragen en gezellig shoppen op 
creatief hobbygebied in een groots opgezette hal met vele kraampjes. 
Dit evenement is voor iedereen die van creativiteit houd. 
Er is veel te zien op het gebied van randlettering, handwerken, kaarten maken, 
knutselen met kralen, haken en breien. 
Ook is er de mogelijkheid om de innerlijke mens te verzorgen door middel van een 
bakje koffie of thee met een broodje of gebakje, ook kunt u er een frietje eten in het 
restaurant. 
 

Van   10:00 uur 

Tot   18:00 uur 

Kosten € 34,00 Inclusief entree, Exclusief consumpties 
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