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Beste klant,
Onderstaande coronamaatregel blijft nog van kracht :
-

Als u of een huisgenoot klachten heeft die kunnen wijzen op
corona, adviseren wij u een zelftest te doen.

- 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.
Namens bestuur van de Opstapbus ABC.

Het kan voorkomen dat er drukfouten in het programma zijn ontstaan.
In dat geval behouden wij ons het recht voor om de prijs of de tijd
aan te passen.

Voorpagina: Boerderij en terras: Bij Toontje Schoen aan de
Ginderdoorstraat te Chaam. Deze boerderij is omstreeks 1700
gebouwd maar kwam pas aan het eind van de 19e eeuw in handen van
Adrianus Schoenmakers. In 1911 kocht zijn zoon Toon (de 1 e)
Schoenmakers de reeds vervallen boerderij en knapte hem op. In 1934
nam zoon Toon (de 2e) de boerderij over en in 1962 zijn oudste zoon
Toon (de 3e). In het jaar 2000 werd Johan, de tweede zoon van Toon
eigenaar. In 2010 verhuist Johan met zijn bedrijf naar de Gelderse
Achterhoek en koopt zijn broer Ton (de 4e) de boerderij. Hij renoveert
de boerderij maar zorgt ervoor, dat er zoveel mogelijk oude
authentieke elementen behouden blijven. De boerderij heeft nu een
woon- en horecagedeelte. De stal is een bruin café geworden en buiten
is een gezellig terras gekomen waar het in de zomermaanden heerlijk
toeven is.
MJ
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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 19 MEI 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 :
Wij zijn dringend op zoek naar een secretaris voor ca. 6 uur per
maand.
Tevens zoeken wij ook vrijwilligers als chauffeur, begeleider en
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
Vrijdag 3 juni

Waar naar toe:
Alphen

Vertrektijd
13.00 uur

Dinsdag 7 juni

Baarle-Nassau

09.30 uur

Woensdag 8 juni
Dinsdag 14 juni

Chaam
Baarle-Nassau

13.00 uur
09.30 uur

Donderdag 16 juni
Dinsdag 21 juni

Alphen
Baarle-Nassau

09.30 uur
09.30 uur

Donderdag 23 juni
Dinsdag 28 juni

Chaam
Baarle-Nassau

09.30 uur
09.30 uur

Alle bovenstaande ritjes kosten € 3,00.
Als u in het bezit bent van een Rabopas zijn deze gratis.

5

ONZE UITSTAPJES
____________________________________________________________
Woensdag1 juni
BEZOEK “ DE SCHAAPSKOOI” IN SCHIJNDEL
Aan de rand van natuurgebied het
Wijboschbroek is “de Schaapskooi”
gevestigd. Dit is een gezellige
tussenstop voor fietsers en wandelaars,
op één van de mooiste plekjes van
Schijndel. In “’t Skupke” hebben we
een tafel voor u gereserveerd voor een
heerlijke lunch. De eitjes komen van de kippen die hier aanwezig zijn en
diverse groenten en kruiden komen uit eigen tuin. Na de maaltijd kunt u op
uw gemak de vele soorten schapen, runderen, kippen en bijen bewonderen.
U mag een bezoekje brengen aan de groente-en kruidentuin, boomgaard,
de wilde bloementuin met vijver en het hopveld. Op deze bijzondere
locatie staan o.a. een authentieke Vlaamsche schuur en een verbouwde stal,
“ ’t Skupke”, dat nu dienst doet als een gezellige horecagelegenheid.
Prijs: exclusief lunch en consumpties € 13,00.
We vertrekken om 10.30 uur en verwachten rond 16.00 uur thuis te zijn.
Dit uitstapje kan alleen doorgaan met een volle bus.
__________________________________________________________
Donderdag 9 juni
HET KAARSENMUSEUM IN BAARLE-HERTOG
Het kaarsenmuseum, voorheen Baarle’s
museum, is gevestigd in de voormalige
parochiezaal, gelegen aan het kerkplein voor de
Sint-Remigius kerk. Hier ziet u een bijzondere
collectie kaarsen van Frits Spies, gemaakt uit
pure bijenwas en op natuurlijke wijze gekleurd.
Met oneindig veel geduld en met een
ongelooflijk vaardige hand, heeft hij onderwerpen en personen van
religieuze aard, tot in de kleinste details uitgebeeld. Eén van de topstukken
is de beeltenis van de verrijzenis van Christus. Deze kaars is maar liefst
2.25 meter hoog en weegt ruim 150 kg. Na deze bezichtiging gaan we nog
gezellig een kopje koffie drinken bij Den Engel.
Prijs: inclusief entree, exclusief consumpties € 9,00, met Rabopas € 6,00.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.00 uur thuis.
__________________________________________________________
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____________________________________________________________
Vrijdag 10 juni
BASILIEK VAN ONZE- LIEVE-VROUW VAN
SCHERPENHEUVEL IN BELGIE
Scherpenheuvel is de drukst bezochtste
bedevaartsoort van België. Wij
brengen een bezoek aan de basiliek, de
oudste koepelkerk in de Nederlanden.
Sinds 1952 is het een beschermd
monument. De architect W. Coeberger
bouwde de basiliek in de vorm van een
zevenster. Het symbool voor de zeven
vreugden en de zeven smarten van Maria. Deze basiliek heeft prachtige
glas-in-loodramen, mooie, oude schilderijen en een indrukwekkend altaar.
Het gebouw wordt omgeven door een bijzonder zevenhoekig plein. Maar
alvorens we de basiliek gaan bezichtigen, gebruiken we eerst een lunch in
Eetcafé De Heerlyckheid.
Prijs: exclusief lunch en consumpties € 18,00.
We vertrekken om 10.00 uur en hopen rond 17.00 uur terug te zijn.
____________________________________________________________
Maandag 13 juni
BEZOEK AAN WILLEMSTAD
We brengen vandaag een bezoek
aan de prachtige, oude vestingstad
Willemstad, deel van de gemeente
Moerdijk. Het ligt aan het
Hollandsch Diep, daar waar het zich
splitst in Volkerak en Haringvliet.
In restaurant Bellevue, gelegen aan de haven, met een fantastisch uitzicht
op de luxe jachtschepen, gaan we genieten van de lunch. Daarna is er de
mogelijkheid om een kleine wandeling te maken in het mooie, historische
stadscentrum. Eventueel kan de bus een rondritje maken in het centrum,
mochten er klanten minder goed ter been zijn.
Prijs: exclusief lunch en consumpties € 16,50.
We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
__________________________________________________________
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____________________________________________________________
Woensdag 15 juni
HIGH STRAWBERRY OP HET AARDBEIENTERRAS IN
RIJSBERGEN
Als u liefhebber bent van zomerkoninkjes,
is dit uitje zeer geschikt. We gaan
vanmiddag genieten van een High
Strawberry. Smakelijke aardbeienhapjes,
gepresenteerd op een rijk gevulde etagère.
Er wordt begonnen met een verse
aardbeienshake of aardbeienrosé (0%).
Inclusief een chocolade fondue en als afsluiter een lekker ijsje. Onbeperkt
thee in verschillende smaken, maar mocht u niet van thee houden, dan
wordt er graag koffie geserveerd. Het binnen-en buitenterras zijn geheel
rolstoelvriendelijk. U mag een kijkje nemen in de kassen om te zien hoe de
aardbeien gekweekt worden en in het winkeltje kunt u eventueel aardbeien
kopen.
Prijs: inclusief High Strawberry, exclusief overige consumpties € 25,00.
We vertrekken om 11.00 uur en verwachten om 15.30 uur terug te zijn.
____________________________________________________________
Vrijdag 17 juni, donderdag 30 juni
VERRASSINGSRIT
Het is deze dagen een verrassing waar de chauffeur
u naar toe zal brengen. Maar u kunt erop
vertrouwen, dat het een mooie rondrit in een
prachtige omgeving zal zijn. Tussendoor wordt er
gestopt voor een kopje koffie, een lekkere lunch en
in de loop van de middag voor een drankje of ijsje.
Heeft u ook zin in een gezellig dagje op stap en u wilt u graag laten
verrassen?
Prijs: exclusief eten en drinken € 15,00.
We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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___________________________________________________________
Zondag 19 juni
TERRASCONCERT HET CAMBO KOOR “BIJ TOONTJE
SCHOEN” IN CHAAM
De monumentale boerderij “Bij
Toontje Schoen” bevindt zich in het
prachtige buitengebied van Chaam,
dichtbij de Strijbeekse heide. Op het
boerderijterras is het prima
vertoeven, met een drankje of hoeve
ijsje in de hand. Het Cambo Koor, met begeleiding van drie muzikanten,
geeft hier vanmiddag een terrasconcert. Dirigente is Miranda Pieters. Dit
gemêleerd gemengd koor uit Chaam, bestaat uit enthousiaste zangers en
beschikt over een zeer gevarieerd repertoire.Vandaag kunt u genieten van
bekende nederlandse en engelstalige liedjes. Het belooft een gezellige,
vrolijke muziekmiddag te worden, zeker als u er ook bij bent.
Prijs: exclusief consumpties € 4,00, met Rabopas € 1,00.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 16.30 uur thuis.
____________________________________________________________
Woensdag 22 juni
WINKELEN BIJ CLOUS DAMESMODE IN WAALWIJK
Een middag op uw gemak winkelen bij
Clous Damesmode. Een mooie zaak met
een uitgebreide collectie damesmode.
Met meer dan honderd topmerken, voor
elke gelegenheid en voor elke leeftijd.
De verkoopmedewerkers staan graag
voor u klaar met een persoonlijk, eerlijk en deskundig advies. U wordt
ontvangen met een kopje koffie.
Misschien zoekt u nog een nieuwe outfit voor de zomer?
Prijs: exclusief consumpties € 9,00.
We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 18.00 uur thuis te zijn.
___________________________________________________________
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____________________________________________________________
Vrijdag 24 juni
DINEREN IN “HOF OUD STRIJBEEK” IN STRIJBEEK
Dit restaurant wordt gerund door het
echtpaar Brouwers. Zij kunnen putten
uit een rijke ervaring, zowel in de
keuken, als in benadering van hun
gasten. Zij vinden het belangrijk dat u
zich thuis voelt en hun doel is om de
gasten in de watten te leggen.
Vanavond hebben we een drie gangendiner voor u gereserveerd.
Heeft u ook zin om gezellig met een groepje leeftijdsgenoten te genieten
van heerlijke gerechten?
Prijs: inclusief diner, exclusief drankjes € 32,00, met Rabopas € 29,00.
We vertrekken om 16.00 uur en verwachten om 21.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
Woensdag 29 juni
ZORGBOERDERIJ EN STREEKWINKEL WILGENHART TE
MOLENSCHOT
We gaan vanmiddag een kijkje nemen op
zorgboerderij Wilgenhart in Molenschot.
Er is een groot terras met uitzicht op de
dierenweide met o.a. schattige alpaca’s
(berglama’s) en geitjes. Hier kunt u genieten
van koffie, thee, frisdrank of een ijsje van de
Jacobushoeve. Of misschien heeft u wel trek in vers appelgebak of een
wafel met aardbeien en/of slagroom?
U kunt een bezoekje brengen aan de streekwinkel waar allerlei producten
uit de eigen moestuin, eieren en frambozenwijn verkrijgbaar zijn.
Prijs: exclusief consumpties € 5,00.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.00 uur terug.
__________________________________________________________
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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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