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Beste klant,
De volgende onderstaande maatregelen blijven nog van kracht:
-

-

Blijf thuis als uzelf of een huisgenoot klachten heeft die kunnen
wijzen op corona. Laat u testen.
De handen ontsmetten voordat u in de bus gaat.
Het mondkapje opzetten voordat u in de bus gaat. Ook tijdens
de rit dit mondkapje dragen.
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.
Corona is nog niet weg.

Wij wensen u veel plezier op al onze uitstapjes.

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: Een moederzwaan met haar 7 jongen. Deze foto is
gemaakt bij een paddenpoel in onze omgeving. Vader zwaan was ook
heel dichtbij en lag op de loer om de fotograaf in de gaten te houden.
Kom je in de nabijheid van hun kroost dan kunnen ze erg agressief
worden. Ze schuwen zelfs niet om de mens aan te vallen. Zwanen leven
monogaam, dat wil zeggen dat ze meestal hun hele leven bij dezelfde
partner blijven. De nestjongen hebben in het begin nog een korte hals.
Slechts enkele jonkies bereiken de volwassen leeftijd omdat ze veel
natuurlijke vijanden hebben zoals: eksters, kraaien, reigers en ratten.
MJ
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In memoriam René Keller
Op 1 maart jl., bereikte ons het trieste
bericht dat ons oud-bestuurslid René
Keller vrij onverwacht was overleden.
René was vanaf het begin bij het
opstarten van de Opstapbus betrokken.
Tot maart 2020 was hij bestuurslid,
waarvan de laatste 1 ½ jaar als voorzitter. René heeft zich enorm ingezet
voor de sponsoring en heeft vele sponsors binnen kunnen halen voor de
Opstapbus. Hij had goede contacten met ouderenorganisaties zoals de
Ouderenbond en het Alzheimer Café. Hij was een heer en erg tactvol in
zijn omgang met anderen en was een fijn persoon om mee samen te
werken. Mede onder zijn voorzitterschap is de Opstapbus uitgegroeid tot
een organisatie met ruim 230 deelnemers.

Wij wensen zijn echtgenote, de kinderen en familie veel sterkte toe bij dit
grote verlies.

Namens bestuur en vrijwilligers van de Opstapbus ABC
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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 1 e 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 1 e
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 21.00 uur
bereiken op telefoonnummer:

06-53303575
Als u op andere tijden belt, kunt u inspreken en wordt u,
indien gewenst, door ons teruggebeld.
De ritjes in dit boekje kunt u boeken vanaf
DONDERDAG 21 APRIL OM 19.00 UUR
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.

Bericht van het bestuur:
Onlangs heeft onze secretaris Marja van Leijsen haar werkzaamheden voor
de Opstapbus ABC beëindigd. Wij betreuren dat ten zeerste, maar
bedanken Marja voor haar inzet voor onze organisatie.
Het bestuur wenst haar alle goeds voor de toekomst.
Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe secretaris voor ca. 6 uur per
maand. Tevens zoeken wij ook vrijwilligers als chauffeur, begeleider
of als rittencoördinator.
Heeft u kinderen, buren, vrienden of kennissen die ons wellicht
kunnen helpen? Bij belangstelling graag een mailtje naar
info@opstapbusabc.nl of bellen naar tel.nr. 06 533 035 75.

Onze klanten aan de koffie tijdens een uitje.
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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:
 Als u het gemeentehuis wil bezoeken voor het ophalen van een paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs. Kijk eerst onderaan deze pagina wanneer de
bus rijdt naar de plaats van uw gemeentehuis en boek dan een ritje. De
gemeentehuizen in Alphen en Baarle-Nassau zijn op maandagwoensdag-en donderdagmorgen geopend.
 Als u bankzaken wil regelen of financieel advies nodig heeft, kunt u op
afspraak terecht bij het Rabo Contactpunt. Deze is gevestigd in het
Gemeentehuis van Baarle-Nassau.
 Als u een familielid of vriend wilt bezoeken in een andere dorpskern.
 Als u even op de markt van Baarle-Nassau rond wilt snuffelen.
 Als u er gewoon even uit wilt en ergens een kopje koffie wilt drinken.
 En natuurlijk ook om uw boodschappen te doen.

Datum
Dinsdag 3 mei

Waar naar toe:
Baarle-Nassau

Vertrektijd
09.30 uur

Donderdag 5 mei

Alphen

13.00 uur

Maandag 9 mei
Dinsdag 10 mei

Chaam
Baarle-Nassau

13.00 uur
09.30 uur

Dinsdag 17 mei
Donderdag 19 mei

Baarle-Nassau
Alphen

09.30 uur
09.30 uur

Dinsdag 24 mei
Vrijdag 27 mei

Baarle-Nassau
Chaam

09.30 uur
13.00 uur

Dinsdag 31 mei

Baarle-Nassau

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
____________________________________________________________
Dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 mei
ROZENHOEDJE BIDDEN BIJ MARIAKAPEL IN CHAAM
Na twee jaar is het weer mogelijk om
volgens traditie, elke dinsdagavond in
mei, om 19.30 uur het rozenhoedje te
bidden bij de Mariakapel O.L.V. Ter
Sneeuw. Om u in de gelegenheid te
stellen hier ook aan deel te nemen, zal
de Opstapbus in mei elke dinsdag naar
deze kapel rijden.
Prijs: € 3,00, met Rabopas gratis.
We vertrekken om 18.45 uur en zullen rond 20.30 uur thuis zijn.
____________________________________________________________
Woensdag 4 mei
TUINCENTRUM DE BOSRAND TE RIJSBERGEN
Hoera, het is weer tijd om de
bloemetjes buiten te zetten.
Zoekt u geraniums of andere leuke
buitenplantjes, dan kunt u vandaag
uw hartje ophalen. Maar behalve
bloemen en planten, hebben ze in
dit tuincentrum ook een groot
assortiment in o.a:. tuinmeubels, tuingereedschap, dierbenodigdheden en
sfeer-interieurartikelen voor in huis. In het tuincafé kunt u uitrusten en
genieten van een kopje koffie.
Prijs: exclusief consumpties € 7,50.
We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.00 uur terug te zijn.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Vrijdag 6 mei
EIEREN MET SPEK BIJ CAFÉ
IN HOLLAND TE CASTELRÉ
Dit gezellige, gemoedelijke café
bevindt zich in Nederland, maar ligt
slechts op een steenworp afstand van
de kerk in Hoogstraten. Het café is
wijd en zijd bekend om zijn
overheerlijke eieren met spek. We
gaan hier onbeperkt eieren met spek eten en daarbij wordt er koffie en thee
geserveerd. U mag natuurlijk ook wat anders bestellen, maar de overige
consumpties zijn voor eigen rekening.
Prijs: inclusief eieren met spek, koffie/thee € 18,50, met Rabopas € 15,50.
We vertrekken om 11.00 uur en rijden rond 14.00 uur huiswaarts.
____________________________________________________________
Woensdag 11 mei
SHOPPEN BIJ IKEA IN BREDA
Een middag heerlijk rondsnuffelen en
ideeën opdoen in de Zweedse
woonwinkel. Hier vindt u woonkamer-en
slaapkamermeubels, moderne keukens en
alle woonaccessoires om uw huis in te richten en sfeer te geven. Wilt u
graag even bijkomen van het rondkijken? Er zijn volop zitplaatsen om te
pauzeren en een kopje koffie te drinken.
Prijs: exclusief consumpties € 6,50.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.00 uur thuis.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Donderdag 12 mei
LUNCH BIJ DE UITDAGING
IN ULVENHOUT
Deze sfeervolle lunchroom is
gevestigd in de voormalige
pastorie aan de Dorpsstraat in
Ulvenhout. Wij hebben voor u
een tafel gereserveerd voor een
heerlijke lunch. Huisgemaakte
soep, vers belegde broodjes of
een frisse salade. De Uitdaging is een leer-werkplek voor mensen die
moeilijk een baan op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Het enthousiaste
personeel zet haar beste beentje voor om het u naar de zin te maken.
Prijs: exclusief lunch en drankjes € 6,50.
We vertrekken om 11.00 uur en zullen rond 14.00 uur thuis zijn.
____________________________________________________________
Maandag 16 mei
BEZOEK MARIAPARK EN
LUNCH BIJ DE PATERS IN
MEERSEL-DREEF
Mei is Mariamaand en daarom gaan
we naar het Mariapark te MeerselDreef. We maken eerst een
wandelingetje in de mooie tuin met
de Mariagrot, beelden en kapellen.
Bij de grot kunt u een kaarsje opsteken en op een bankje plaatsnemen.
Daarna gaan we gezamenlijk, gezellig lunchen in Taverne De Zevenster.
De gerechten zijn eenvoudig, maar lekker en niet duur.
Prijs: exclusief lunch en drankjes € 6,50.
We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 14.00 uur thuis.
____________________________________________________________
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___________________________________________________________
Woensdag 18 mei
DINER IN BRASSERIJ
OFFCOURSE TE CHAAM
In dit sfeervolle grillrestaurant gaan
we vandaag gezellig dineren. U kunt
hier goed en tegen een redelijke prijs
eten.
U mag zelf een keuze maken uit de
menukaart.
Prijs: exclusief diner en drankjes € 7,00, met Rabopas € 4,00.
We vertrekken om 16.00 uur en verwachten rond 21.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
Vrijdag 20 mei
IJSJE ETEN BIJ ALFONS IJSCREATIES
IN RIJSBERGEN
In het buitengebied van Rijsbergen is deze
ijssalon gevestigd.
Hier gaan we een verrukkelijk ijsje nuttigen. U
kunt kiezen uit vele smaken schepijs. Heeft u
geen trek in ijs, u kunt ook een warm of koud
drankje bestellen. Bij mooi weer kunnen we
buiten op het terras gaan zitten.
Prijs: exclusief consumpties € 7,00.
We vertrekken om 13.30 uur en zijn rond 16.30 uur terug.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Zondag 22 mei
OECUMENISCHE DIENST MET
HET CAMBO KOOR IN DE
LEDEVAERTKERK CHAAM
Voorgangers in deze dienst zijn Ds.
Sara Dondorp en Ben Hendriksen. De
muzikale omlijsting is in handen van
het Cambo Koor met begeleiding van
piano, drums en dwarsfluit. Dirigente
is Miranda Pieters. Het koor brengt
gevarieerde sfeervolle liederen ten gehore.
We vertrekken om 09.00 uur en zijn rond 12.00 uur thuis.
Prijs: € 3,00, met Rabopas gratis.
____________________________________________________________
Zondag 22 mei
OPTREDEN SENTIME
MUZIEK IN DE
LEDEVAERTKERK
Het Duo Sentime Muziek:
verrassend anders, stijlvol, vrolijk
en ontroerend. Een combinatie van
dwarsfluit en piano: Jeroen
Goossens en Karina Rombouts. Ze brengen voor u een concert van
klassieke werken en eigen arrangementen van wereld-en popmuziek. Na
het optreden is er nog gelegenheid om wat te drinken en eventueel nog een
bezoekje te brengen aan 2 exposities: Digitale kunst en Beeldende kunst in
het centrum van Chaam. Entree van het optreden : vrije gift.
Prijs: exclusief consumpties € 3,00, met Rabopas gratis.
We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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___________________________________________________________
Maandag 23 mei
BEZOEK ZOO VELDHOVEN
We brengen een bezoek aan de dierentuin
vlakbij Eindhoven,
voorheen jarenlang bekend als het
Papegaaienpark. In 2013 werd het park
omgedoopt tot Zoo Veldhoven en werd
de collectie van papegaaiachtigen uitgebreid met roofvogels, flamingo’s,
pelikanen en div. zoogdieren zoals: zebra’s, ringstaartmakis’en alpaca’s. Er
zijn in de dierentuin diverse horecagelegenheden waar u terecht kunt voor
een hapje en drankje.
Prijs: inclusief entree, exclusief eten en drinken € 31,00.
We vertrekken om 09.30 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
Woensdag 25 mei
TREINRIT MET DE PAREL
EXPRESS IN OISTERWIJK
Speciaal voor natuurliefhebbers en een
goed verhaal. Frans Kapteijns de
bekende boswachter van
Natuurmonumenten zal u in geuren en
kleuren uitleg geven, hetgeen langs de
prachtige route met natuurschoon voorbij komt.
Een rit van ca. 2 ½ uur, inclusief een tussenstop, voor een drankje en
eventueel toiletbezoek. Ook als u minder goed ter been bent, kunt u aan dit
uitje deelnemen.
Prijs: inclusief treinrit, exclusief consumpties € 21,50.
We vertrekken om 12.30 uur en hopen rond 17.30 uur terug te zijn.
____________________________________________________________
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___________________________________________________________
Maandag 30 mei
KASTEELTUINEN BOUVIGNE TE
BREDA
Op buitenplaats Bouvigne, eigendom
van waterschap Brabantse Delta, gaan
wij vanmiddag drie prachtige
kasteeltuinen bezoeken. Een Franse,
Engelse en Duitse tuin. Deze tuinen zijn
aangelegd in de vorige eeuw,
geïnspireerd door de mode van toen. Opvallend zijn de vele soorten
fuchsia’s. De beelden en kunstwerken maken uw wandeling compleet.
Na afloop gaan we gezellig nog wat drinken in een horecagelegenheid.
Prijs: exclusief consumpties € 6,00.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.00 uur thuis.
____________________________________________________________
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Overige sponsors:
- Gulickx Schoenen Baarle-Nassau
- Dierenartsenpraktijk Ulicoten
- 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
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