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De volgende coronamaatregelen blijven voorlopig van kracht: 

- Blijf thuis als uzelf of een huisgenoot klachten heeft die kunnen 

wijzen op corona. 

- Ook al bent u gevaccineerd, houd u aan de op dat moment 

geldende coronamaatregelen, op tijd uw handen wassen en in 

de bus uw mondkapje dragen. 

- Voor sommige uitjes geldt dat men een bewijs nodig heeft dat 

men is gevaccineerd. Zet daarom de coronacheck op uw 

mobiele telefoon. Vraag eventueel familieleden of buren of ze u 

daarbij kunnen helpen. 

- Als u geen mobiele telefoon heeft kunt u bellen met: 0800-1421. 

Zij zullen u dan het papieren bewijs toesturen. Zorg dat u deze 

bij u heeft.  

- Zorg er ook voor dat u altijd uw identiteitsbewijs bij u heeft 

(paspoort of ID-kaart). 

- Volg in en rond de bus de instructies op van de chauffeur en 

begeleid(st)er. 

- Als het RIVM de maatregelen verscherpt, zijn wij natuurlijk 

genoodzaakt om dit ook te doen. 

Wij wensen u veel plezier op alle ritjes. 

 

Het kan voorkomen dat er drukfouten in het programma zijn ontstaan. In 

dat geval behouden wij ons het recht voor om de prijs en of de tijd aan te 

passen. 

 

 

Voorpagina:  De Ledevaertkerk in Chaam. De kerk werd in de 15e en 

16e eeuw gebouwd. De kerk was destijds van de katholieken maar na 

de reformatie is de kerk door de protestanten overgenomen. Op 28 

oktober 1944 blies de Duitse bezetter de kerk op, waarbij de toren 

boven op het schip viel. Na de oorlog werd de kerk gedeeltelijk 

gerestaureerd. De luidklok uit 1392 had de verwoesting overleefd. Op 

deze klok staat de naam Ledevaert en daarom heeft de kerk in 1990 

deze naam gekregen. Uit een onderzoek in 2001 bleek echter dat het 

oorspronkelijk Ledenaert had moeten zijn. Bij het gietproces was de 

letter N omgevallen en dacht men dat dit een V was. Ledenaert was de 

Nederlandse naam voor Leonardus. Het kerkbestuur had besloten om 

de naam Ledevaert toch te handhaven. 
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BELANGRIJKE HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 

  Staat er bij een uitje dit teken, dan betekent dit dat deze reis niet door kan 

gaan bij te weinig inschrijvingen. 

 

• Als u door onverwachte omstandigheden (ziekte e.d.) een geplande rit 

wilt annuleren, dan kan dit op ons bekende telefoonnummer. Tot 48 uur 

voor vertrek is dit kosteloos behalve als wij al onkosten voor u hebben 

gemaakt (entreekaartjes, etentje gereserveerd enz.). Is dit het geval dan 

ontvangt u hiervan een rekening. 

Als u korter dan 48 uur voor aanvang van de rit annuleert, zijn wij 

genoodzaakt u een rekening te sturen van de geplande rit. Dit geldt ook 

als wij u thuis op komen halen en u bent niet thuis. 

 

• Bij extreme weersomstandigheden kan het voorkomen dat de rit door ons 

wordt geannuleerd, bijv. bij een glad wegdek of een 

verkeerswaarschuwing met code rood of oranje. U wordt hiervan 

telefonisch op de hoogte gebracht. In dat geval hoeft u natuurlijk de 

gemaakte onkosten niet te betalen. 

 

• 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 1e klant zijn, dit kan soms een uur duren. Wacht ons telefoontje af, pas 

dan hoeft u echt klaar te gaan staan. 

 

• Alle boekingen worden op volgorde van aanmelden verwerkt, echter met 

de volgende uitzonderingen: 

o Cliënten die op de eerste 2 beldagen hebben geboekt op meerdere 

uitjes proberen wij op minimaal één van de door hen gekozen 

uitjes deel te laten nemen. 

o Als een rit, wegens succes in de vorige maand, wordt herhaald 

krijgen alle cliënten die op de reservelijst stonden voorrang. Zij 

dienen zich echter wel op te geven in de 1e week gerekend vanaf 

de 1e beldag. Als er veel cliënten op een reservelijst staan, zullen 

wij er alles aan doen om het uitje te herhalen op een andere 

datum. Hiervan wordt u telefonisch op de hoogte gebracht. Bij 

hoge uitzondering huren wij een extra bus in. 

o Om bovenstaande reden kunnen wij u, bij opgave in de 1e 

belweek, niet vertellen of u op de reservelijst komt. Mocht dit zo 

zijn dan wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht, 

direct ná de 1e belweek. 
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 HOE BOEK IK EEN RITJE 

 

 
U kunt ons hiervoor op elke dinsdag- en donderdagavond  

van 19.00 uur tot en met 21.00 uur 

bereiken op telefoonnummer: 

06-53303575 

Als u op andere tijden belt, kunt u inspreken en wordt u, 

indien gewenst, door ons terug gebeld. 

 

De ritjes in dit boekje kunt u boeken vanaf 

DONDERDAG 18 NOVEMBER OM 19.00 UUR 
 

Omdat het op deze 1e beldag heel erg druk kan zijn kunt u, bij in 

gesprek, onze 2e telefoonlijn bellen met nummer: 

06-83557744 
Let op: dit nummer wordt alleen tijdens de 1e beldag opgenomen. 

 

 

Wij maken u er op attent dat wij ook in het bezit zijn van 

cadeaubonnen. Als u iemand een bon cadeau wil schenken, 

kunt u ons hierover bereiken op telefoonnummer: 06-53303575. 

  

Onze klanten aan de koffie tijdens een uitje. Op pagina 15 vindt u nog enkele foto's 
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ONZE BOODSCHAPPENRITJES 
___________________________________________________________ 
Onderaan deze pagina ziet u een lijst met de data van de diverse 

boodschappenritjes. Wij noemen dit boodschappenritjes maar u kunt natuurlijk 

ook zo'n ritje boeken voor andere doeleinden: 

➢ Voor als u langs een gemeentehuis wil voor het verlengen van een 

paspoort of rijbewijs of andere zaken daar wil regelen. Kijk eerst hier 

onderaan wanneer de bus rijdt naar de plaats van uw gemeentehuis, maak 

op die datum een afspraak en boek dan een ritje. De gemeentehuizen zijn 

iedere ochtend geopend met uitzondering van Alphen-Chaam op 

vrijdagochtend. Daarnaast heeft Baarle-Nassau een extra opening op 

woensdagmiddag en Alphen-Chaam op maandagmiddag. 

➢ Voor als u wat bankzaken wil regelen bij het hoofdkantoor van de 

Rabobank de Zuidelijke Baronie te Baarle-Nassau.  

➢ Voor als u een familielid of vriend wilt bezoeken in een andere 

dorpskern. 

➢ Voor als u even op de markt van Baarle-Nassau rond wilt snuffelen. 

➢ Voor als u gewoon er even uit wilt en ergens een kopje koffie wilt 

drinken. 

➢ En natuurlijk ook om uw boodschappen te doen. 

 

Datum Waar naar toe: Vertrektijd 

Maandag 6 december Baarle-Nassau 13.00 uur 

Vrijdag 10 december Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 21 december Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 21 december Alphen 13.00 uur 

Donderdag 23 december Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 28 december Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 28 december Alphen 13.00 uur 

Donderdag 30 december Chaam 09.30 uur 

Alle bovenstaande ritjes kosten € 3,00. 

Als u in het bezit bent van een Rabopas zijn deze gratis. 
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ONZE UITSTAPJES 

____________________________________________________________ 

Woensdag 1 december 

HIGH TEA BIJ JO’S IN CHAAM 

In deze gezellige lunchroom kun je naast 

heerlijk ontbijten, lunchen, een kopje koffie 

drinken of borrelen, ook terecht voor leuke 

interieurspulletjes. 

We gaan hier vanmiddag genieten van een 

luxe high tea welke bestaat uit: een soepje, 

clubsandwiches met kip, eiersalade en brie, 

2 mini kaaskroketjes, scones en div. 

zoetigheden. En natuurlijk onbeperkt verse 

thee in verschillende smaken. Alle gerechten worden vers bereid. Prijs: 

inclusief high tea, exclusief overige consumpties € 33,00, 

met Rabopas € 30,00. 

We vertrekken om 13.30 uur en keren rond 16.30 uur huiswaarts. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 2 december 

WINKELEN IN WIJNEGEM SHOP 

EAT ENJOY 

Aan de rand van de stad Antwerpen is het 

overdekte winkelcentrum Shop, Eat 

Enjoy, voorheen Wijnegem Shopping 

Center gevestigd. In dit nette gezellige 

winkelcentrum is het pas plezierig 

shoppen. U vindt hier liefst 250 winkels met een zeer gevarieerd aanbod. 

Naast de vele zaken op het gebied van mode, schoenen en accessoires, 

beauty, wonen, geschenken en vrije tijd, zijn er volop leuke 

horecagelegenheden om iets te drinken en te eten. Er zijn voldoende 

bankjes om uit te rusten en het hele winkelcentrum is rolstoeltoegankelijk. 

Misschien zoekt u op de valreep nog een cadeautje voor Sinterklaas of wilt 

u voor de feestdagen nog een nieuwe outfit kopen? 

Prijs: exclusief lunch en consumpties € 16,00. 

We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn. 

___________________________________________________________ 

Vrijdag 3 december 

ANDY MARCELISSEN IN DE 

NOBELAER TE ETTEN-LEUR 

Andy Marcelissen, de zeer bekende 

tonprater, theatermaker en presentator brengt 

vanavond voor u het programma “Hij komt, 

hij komt!” Deze tonprater/conferencier uit 

Raamsdonksveer heeft diverse malen het 

Keiebijters Kletstoernooi gewonnen en in 

2019 is hij in Valkenswaard verkozen tot 

Brabants kampioen tonpraten. Met deze voorstelling blijft de 

decembermaand feestelijk en vrolijk. Hij praat u helemaal bij over 

kerstmarkten bezoeken, goede voornemens, All you need is love, kersthits, 

Sinterklaas en Top 2000. En het tweeduizend jaar oude kerstverhaal heeft 

hij in een modern jasje gestoken. Het belooft een avond onbezorgd lachen 

geblazen te worden. 

Prijs : inclusief entree, exclusief consumpties € 31,00. 

We vertrekken om 18.30 uur en zijn rond 23.00 uur terug. 

U kunt hiervoor boeken t/m 24 november. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Dinsdag 7 december 

DINEREN BIJ DE ROOI 

PANNEN IN TILBURG 

Een luxe 4 gangendiner bij de Rooi 

Pannen is altijd een succes. Mooi 

aangeklede tafels, geweldige 

bediening door leerlingen die 

allemaal hun beste beentje 

voorzetten en met koks in opleiding die er in de keuken alles aan doen om 

u een heerlijke avond te bezorgen. In het onderwijsrestaurant Chapelle, 

kunt u wisselend genieten van een andere wereldkeuken. Gerechten op de 

menukaart zijn klassiekers uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Italië of Frankrijk. 

U mag zelf een keuze maken uit de gerechten. Als u dieetwensen heeft, 

mag u dit bij opgave doorgeven. 

Prijs: inclusief 4 gangendiner, exclusief drankjes € 21,50. 

We vertrekken om 16.30 uur en verwachten rond 21.00 uur thuis te zijn. 

Alleen bij een volle bus gaat deze reis door. 

___________________________________________________________ 

Woensdag 8 december 

KERSTSHOW BIJ BLOEM-EN 

TUINCENTRUM AVRI IN 

OOSTEIND 

Bij AVRI vindt u een groot assortiment 

in binnen- en buitenplanten, 

woonaccessoires en alles voor uw 

huisdier. In het najaar is dit tuincentrum omgetoverd tot een schitterende 

kerstshow om helemaal in kerstsfeer te komen. Prachtig opgetuigde 

kerstbomen, complete kerstdorpen, mooi versierde kerstkransen en 

ingerichte kerststallen. Verlichting, kaarsen, kerstballen en nog vele andere 

artikelen. U kijkt uw ogen uit, zoveel is er te zien. In het tuincafé kunt u 

een kopje koffie drinken en de lunch gebruiken. U heeft nu de 

mogelijkheid om inspiratie op te doen voor uw eigen huis en tuin om deze 

in kerstsfeer te brengen. U heeft vandaag volop gelegenheid om rond te 

snuffelen en eventueel iets te kopen. 

Prijs: exclusief lunch en consumpties € 10,00. 

We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 16.00 uur weer thuis. 

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 9 december 

MUZIEKMIDDAG BIJ BAOLS BAKSKE 

IN CULTUREEL CENTRUM TE 

BAARLE-NASSAU 

Elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 

16.00 uur is er vrije inloop in het Cultureel 

Centrum om elkaar te ontmoeten in een 

ongedwongen sfeer. Voor een praatje, een 

luisterend oor of om samen iets gezelligs te 

doen. U kunt zelf ideeën aandragen voor een 

leuke activiteit. De gastvrouwen heten u van 

harte welkom. De koffie, thee en fris met iets lekkers staan voor u klaar. 

Vanmiddag is er d.j. Staf van Aalst die gezellige, bekende muziek van 

vroeger voor u zal draaien, die u mee kunt neuriën of zingen. Het belooft 

een vrolijke middag te worden. 

Prijs: inclusief koffie, thee en fris met koek € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 12.30 uur en gaan rond 16.00 uur naar huis. 

____________________________________________________________ 

Maandag 13 december 

KERSTSTALLEN 

BEZICHTIGEN IN MUSEUM 

’T OUDE PLATTELAND IN 

ST. WILLEBRORD 

Dit streekmuseum geeft inzicht in 

het leven rond 1900 van wonen 

en werken op het platteland. U 

ziet er o.a.: woon-slaapkamers, 

keuken, een washok, 

landbouwwerktuigen, gereedschappen en koetsen. Vanaf 15 november t/m 

6 januari is dit museum volledig in kerstsfeer. Een unieke verzameling van 

230 kerststalletjes zijn er dan tentoongesteld. U ontvangt een kopje koffie 

of thee en een rondleiding van ca. 2 uur met een deskundige gids. Het 

museum is geheel rolstoeltoegankelijk. 

Prijs: inclusief entree met rondleiding, koffie/thee € 15,50. 

We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.30 uur terug te zijn. 

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 15 december 

KERSTSTUKJE MAKEN BIJ EFFE 

BUURTEN IN SKAC TE CHAAM 

Effe Buurten is een gezellige huiskamer 

waar alle inwoners van de gemeente 

Alphen-Chaam van harte welkom zijn. U 

kunt hier vrijblijvend binnenlopen voor 

een praatje, krantje lezen of een spelletje. 

Niets moet en veel is mogelijk. De koffie, 

thee en ranja staan altijd voor u klaar. 

Omdat het bijna kerst is, gaan we deze 

morgen een kerststukje maken. Voor de materialen wordt gezorgd en 

natuurlijk helpen ze u een handje, als dit nodig is. Iedereen gaat trots met 

een mooi, zelfgemaakt kerststukje naar huis. Prijs: inclusief materialen, 

koffie, thee of ranja € 10,00, met Rabopas € 7,00. 

We vertrekken om 9.00 uur en zijn rond 12.00 uur weer thuis. 

____________________________________________________________

Donderdag 16 december 

KERSTKRANS MAKEN BIJ 

BAOLS BAKSKE IN CULTUREEL 

CENTRUM BAARLE-NASSAU 

Baols Bakske, elke donderdagmiddag in 

het Cultureel Centrum, waar alle 

inwoners van Baarle van harte welkom 

zijn. Jong en oud kunnen elkaar 

ontmoeten voor een praatje of een 

spelletje, onder het genot van een gratis 

kopje koffie, thee of fris met een koekje 

erbij. Omdat het bijna kerst is, gaan we deze middag een kerstkrans maken. 

Voor de benodigde materialen wordt gezorgd en natuurlijk wordt u 

geholpen als u dit wenst. Iedereen gaat trots naar huis met een mooie, 

zelfgemaakte kerstkrans. 

Prijs: inclusief materialen, koffie, thee of fris met koekje € 10,00, met 

Rabopas € 7,00. 

We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 16.30 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________

Zondag 19 december 

KERSTCONCERT OP 

LANDGOED DE 

HOEVENS IN ALPHEN 

Op het mooie landgoed De 

Hoevens in zaal de Eik wordt 

dit jaar een kerstconcert 

verzorgd door het Cambo 

Koor uit Chaam. Zij zullen 

hun allermooiste traditionele 

en hedendaagse kerstliederen 

ten gehore brengen. Na afloop van het concert, krijgt u een drankje 

aangeboden. 

Bij mooi weer is er buiten een gezellig samenzijn rondom de vuurkorven. 

Prijs: inclusief entree en 1 drankje € 6,50, met Rabopas € 3,50. 

We vertrekken om 14.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Maandag 20 december 

GERARD VAN MAASAKKERS IN 

CHASSÉ THEATER BREDA 

“Grijs gedraaid”, een unieke 

voorstelling voor ouderen waarin 

muziek, beweging, creatie en 

onderlinge ontmoeting centraal staan. 

Eerst gaan we luisteren naar liedjes van 

Gerard van Maasakkers, onder 

begeleiding van strijkorkest Kamerata 

Zuid. Liedjes in het brabantse dialect, maar hij brengt ook een medley van 

oude, bekende, nederlandstalige liedjes zoals : Ach Margrietje, 24 rozen, 

ritme van de regen. Na dit optreden komt u in beweging, zittend op uw luie 

theaterstoel met danser Andrew Greenwood. 

Leeftijd of lichamelijke beperking vormen geen belemmering. Iedereen 

kan meedoen. Ter afsluiting drinken we samen een kopje koffie of thee 

met gebak. 

Prijs: inclusief entree, koffie, thee met gebak € 35,00. 

We vertrekken om 09.00 uur en zijn rond 14.30 uur terug. 

U dient zich op te geven vóór 29 november. Het uitje kan alleen 

doorgaan met een volle bus. 

____________________________________________________________ 

Woensdag 22 december 

KERSTSTAL BEKIJKEN IN SINT-

JAN DEN BOSCH 

De beroemde, prachtige kerststal in de 

Sint-Jan trekt jaarlijks duizenden 

bezoekers. Mensen uit alle delen van het 

land, komen hier naar toe om zich te 

verbazen, inspireren, vertederen of om 

gewoon even stil te staan bij de 

geboorte van kindje Jezus. Na de bezichtiging van deze bijzondere 

kerststal, gaan we bij banketbakkerij/lunchroom Jan de Groot koffie 

drinken met de enige echte Bossche bol erbij. Deze zijn voor eigen 

rekening. 

Prijs: inclusief entree Sint Jan, exclusief consumpties € 16,00. 

We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.30 uur thuis te zijn. 

___________________________________________________________  
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____________________________________________________________ 

Zaterdag 25 december 1e Kerstdag 

EUCHARISTIEVIERING MET 

FIORETTI KOOR IN ALPHEN 

Wij gaan dit jaar met de Opstapbus 

naar de kerstviering in de H. 

Willibrordus kerk in Alphen. De 

muzikale omlijsting van de hoogmis 

is in handen van het gemengd koor 

Fioretti o.l.v. Jan Dekkers. De 

zangers worden ondersteund met 

piano, gitaar, basgitaar en drums. De 

dienst begint om 11.00 uur. 

Prijs: € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 13.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 

Maandag 27 december 

WORKSHOP WAXINE-

LICHTHOUDER HAKEN BIJ 

LIMOENTJE IN ULVENHOUT 

Haken en breien is weer helemaal hip. Als 

u houdt van haken is dit uitje heel geschikt. 

We gaan naar Limoentje, een winkel waar 

alle materialen te koop zijn, die u nodig 

heeft om te kunnen breien en haken. Vele 

mooie soorten wol en katoen, naalden, 

pakketten etc. Vanmiddag kunt u hier een 

workshop van ca. twee uur volgen om een waxine-lichthouder te haken. 

Tussendoor ontvangt u een kopje koffie of thee. Prijs: inclusief workshop, 

koffie,thee € 17,00. 

We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn. 

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 29 december 

LUNCHEN BIJ SNOW WORLD 

IN RUCPHEN 

Snow World is een mooie indoor 

skibaan met drie pistes. Wilt u lekker 

lunchen met een vleugje wintersport 

en het aroma van kraakverse sneeuw 

dan is het gezellige restaurant de Alp 

bij Snow World het juiste adres! 

Dankzij het 35 meter lange raam heeft 

u vanaf uw tafeltje altijd goed zicht op 

de piste. Zo kunt u tijdens de lunch genieten van de capriolen van de skiërs 

en snowboarders. U kunt hier goed eten zonder al te veel fratsen. 

Prijs: exclusief lunch en consumpties € 11,00. 

We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 15.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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Overige sponsors: 

-  Gulickx Schoenen Baarle Nassau 

-  Dierenartsenpraktijk Ulicoten 

-  Keukenrenovatie Brabant Rijen 

-  Rolstoelkeuken.nl Bavel 

-  Autobedrijf van Boxel vof Galder 

-  Brownies & DownieS Baarle-Hertog 

-  Bruna Baarle-Nassau 

-  Friet+ Baarle-Nassau 

-  Krijnen Rookwaren BVBA Baarle-Hertog 

-  Brasserie-Lunchroom De Groene Vlinder Baarle-Nassau 

-  Plezant Living & Gifts Baarle-Nassau 

 

 

 

 

 

 

  

Wij wensen al onze 

klanten en vrijwilligers 

hele warme Kerstdagen en 

een goed en gezond 2022 
 

 

Bestuur en 

Rittencoördinatoren 

Opstapbus ABC 
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