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Beste klant, 

 

Onderstaande coronamaatregelen blijven voorlopig nog van kracht : 

 

- Als u of een huisgenoot klachten heeft die kunnen wijzen op 

corona, adviseren wij u een zelftest te doen. 

- Wij verzoeken u vriendelijk om de handen te desinfecteren 

voordat u in de bus stapt. 
 

- 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: Het bronzen beeld “ de Belhamel” aan de Baarleseweg te 

Alphen. Bij het woord belhamel wordt hier geen kwajongen bedoeld 

maar een gecastreerde ram met een bel om zijn nek. Een hamel met 

een bel is de leider van een kudde hamels. De kudde was vaak te 

vinden in heidegebied en door de bel kon men horen waar deze zich 

bevond. Een hamel werd gecastreerd voor het vetmesten, dit gebeurde 

vroeger veel in deze omgeving. Dit beeld werd door burgemeester P. 

van Campenhout onthuld op 19 maart 2000 t.g.v. het 25-jarig bestaan 

van de VVV Alphen. 

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 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 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 

 

DINSDAG 21 JUNI 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. 

Er was een grote opkomst. 

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: 

 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 maandag- 

woensdag-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 Waar naar toe: Vertrektijd 

Vrijdag 1 juli Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 5 juli Baarle-Nassau 09.30 uur 

Woensdag 6 juli Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 12 juli Baarle-Nassau 09.30 uur 

Vrijdag 15 juli Alphen 09.30 uur 

Dinsdag 19 juli Baarle-Nassau 09.30 uur 

Donderdag 21 juli Chaam 09.30 uur 

Dinsdag 26 juli 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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KENNISMAKING MET RITTENCOÖRDINATOR 

ELLY 
____________________________________________________________ 
 

Mijn naam is Elly Cornelissen, woonachtig in 

Chaam en ben ongeveer een half jaar werkzaam 

als rittencoördinator van de Opstapbus ABC. 

 

Omdat ik ben gestopt met werken, wilde ik toch 

ook een goede, leuke en nuttige tijdsbesteding 

hebben. Als coördinator van de Opstapbus is dit, 

naast mijn overige bezigheden: oppassen, 

sporten, de tuin, mijn huishouden enz., een hele 

mooie en leuke aanvulling. 

 

Samen met Toos en Annelies gaan we proberen leuke uitjes te regelen. 

 

In de toekomst zal ik zeker een keer meegaan om zelf te zien, 

hoe de klanten van onze uitstapjes genieten. 

 

Groetjes, 

Elly 

____________________________________________________________ 
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ONZE UITSTAPJES 
____________________________________________________________ 

Maandag 4 juli 

WINKELEN IN DE ARENDSHOF TE 

OOSTERHOUT 

Midden in het centrum van Oosterhout is dit mooie, 

overdekte winkelcentrum met ruim 70 winkels 

gevestigd. U vindt er vele zaken op het gebied van: 

kleding, schoenen, persoonlijke verzorging, hobby 

en vrije tijd en nog heel veel meer. Er zijn hier 

volop gezellige gelegenheden waar u kunt uitrusten en genieten van een 

kopje koffie/thee met eventueel iets lekkers erbij. Dat is pas relaxt shoppen 

met plezier.  

Prijs: exclusief consumpties € 9,50. 

We vertrekken om 12.45 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.  

__________________________________________________________ 

Vrijdag 8 juli, maandag 25 juli 

VERRASSINGSTOCHT 

Op deze dagen is het een verrassing waar de 

chauffeur u naar toe zal brengen. Maar u kunt erop 

vertrouwen, dat er weer mooie plaatsen aangedaan 

worden in onze provincie. Onderweg wordt er 

gestopt om wat te drinken en een heerlijke picknick. 

Het belooft een gezellig dagje uit te worden. Heeft u 

ook zin om mee te gaan?  

Prijs: inclusief picknick, exclusief consumpties € 32,00. 

We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 17.00 uur terug. 

__________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 13 juli 

BLOEMEN PLUKKEN BIJ ‘DE PLUKKERIJ’ IN 

BOSSCHENHOOFD 

Van juli t/m begin oktober is het plukseizoen en staat 

deze tuin vol met schitterende veldbloemen in vele 

kleuren en soorten. U mag zelf een bos bloemen 

plukken, variërend in prijs van € 2,00 tot € 10,00. En 

natuurlijk wordt u, als u dit wenst, een handje 

geholpen. U kunt ook een wandelingetje maken en genieten van de 

geurende bloemen, de fruitbomen en struiken. Van het geoogste, verse fruit 

wordt jam, sap en siroop gemaakt. Er is een terras aanwezig met uitzicht 

op een tuin met vijver, waar u een kopje koffie, thee of druivensap kunt 

nuttigen, eventueel met een zelfgebakken muffin erbij. 

Prijs: exclusief consumpties en bloemen € 9,50. 

We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Donderdag 14 juli 

HIGH TEA BIJ EETCAFÉ D’N BROOY IN 

GILZE 

In het gezellige restaurant D’n Brooy, gelegen 

vlakbij het Chaamse bos, gaan we vanmiddag 

genieten van een heerlijke High Tea. De High 

Tea bestaat uit drie gangen. Eerst mogen we 

proeven van een vers mini soepje. Vervolgens komen de hartige hapjes, 

zoals sandwiches en bladerdeeghapjes op tafel en er wordt afgesloten met 

allerlei zoete lekkernijen. Hierbij wordt onbeperkt thee of koffie 

geserveerd. 

Prijs: inclusief Standaard High Tea, exclusief extra drankjes € 32,00. 

We vertrekken om 12.00 uur en keren rond 16.00 uur huiswaarts. 

____________________________________________________________  
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____________________________________________________________ 

Woensdag 20 juli 

DAGJE STRAND IN 

SCHEVENINGEN 

Scheveningen, het populairste strand 

van ons land. Heerlijk uitwaaien op het 

strand en op het terras genieten van het 

geweldige uitzicht op zee. We kunnen 

gebruik maken van strandrolstoelen, 

zodat er een wandeling gemaakt kan worden op het strand. In een van de 

vele leuke strandtentjes, gaan we gezellig gezamenlijk lunchen.  

Prijs: exclusief eten en drinken € 26,50. 

We vertrekken om 09.00 uur en hopen rond 17.00 uur thuis te zijn.  

____________________________________________________________

Vrijdag 22 juli 

LUNCHEN BIJ KLOOSTER 

NIEUWKERK IN GOIRLE 

Op de Nederlandse-Belgische grens 

tussen Goirle en Poppel, in een mooie, 

bosrijke omgeving is Klooster Nieuwkerk 

gevestigd. Een gastvrije locatie waar u 

kunt eten en drinken, trouwen, vergaderen 

en feesten. In het boscafé of als het weer het toelaat, op het rustige, 

prachtige terras, gaan we hier genieten van een lunch. U mag zelf een 

keuze maken uit de uitgebreide menukaart. 

Prijs: exclusief lunch en drankjes € 9,00.  

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

__________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 29 juli 

DINEREN BIJ RESTAURANT 

DENNENLUCHT IN BREDA 

Aan de rand van het Mastbos in Breda 

is pannenkoekenrestaurant Dennenlucht 

gevestigd. Vanavond hebben we een 

tafel voor u gereserveerd om gezellig 

samen te dineren. Behalve vele soorten 

pannenkoeken in allerlei smaken, kunt u ook andere heerlijke gerechten 

bestellen van de kaart. Heeft u ook zin in een ontspannen avondje uit eten, 

in plaats van zelf te koken? 

Prijs: exclusief diner en drankjes € 9,00. 

We vertrekken om 16.00 uur en zijn rond 21.00 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 

-  Krijnen Rookwaren bvba Baarle-Hertog 

-  Brasserie-Lunchroom De Groene Vlinder Baarle-Nassau  
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