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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 en of de tijd 

aan te passen. 

 

 

 

 

 

 

Voorpagina: Dit is een monument aan de Hoogstratensebaan te 

Castelre en is ontworpen ter nagedachtenis aan de Amerikaanse radio 

operator William Kirlin. William (roepnaam Bill) is geboren in 

Pennsylvania in Amerika op 22 januari 1920. Hij maakte deel uit van 

de bemanning van een bommenwerper die tijdens een 

bevoorradingsvlucht geraakt werd door Duits luchtweergeschut. 

Enkele bemanningsleden raakten gewond en de co-piloot probeerde 

het toestel in de lucht te houden. Hij moest echter boven Castelre een 

noodlanding maken. William Kirlin raakte tijdens de noodlanding 

bekneld en overleed ter plaatse op 18 september 1944. Hij gaf zijn 

leven voor onze vrijheid. 

MJ  



3 

 

   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 DINSDAGAVOND  

van 19.00 uur tot 21.00 uur 

bereiken op telefoonnummer: 

06-53303575 

 

 

U kunt ook op andere tijden bellen, door in te spreken.  

U wordt dan zo spoedig mogelijk door ons teruggebeld. 

 

De ritjes in dit boekje kunt u boeken vanaf: 

 

DINSDAGAVOND 20 SEPTEMBER OM 19.00 UUR  

 
 

Opmerking over de vertrektijden. 

De vermelde vertrektijden in het programmaboekje, zijn meestal de 

tijden, dat wij bij de eerste klant zijn. Het kan soms een uur schelen, 

voordat ze bij u zijn. 

U wordt gebeld door de chauffeur of begeleider als ze onderweg zijn. 

Wacht dit telefoontje af, pas dan hoeft u klaar te staan. 

(Zie ook pag. 3 belangrijke huishoudelijke mededelingen) 

 

 

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. 

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 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 

Dinsdag 4 oktober Baarle-Nassau 09.30 uur 

Woensdag 5 oktober Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 11 oktober Baarle-Nassau 09.30 uur 

Woensdag 12 oktober Chaam 09.30 uur 

Maandag 17 oktober Alphen 09.30 uur 

Dinsdag 18 oktober Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 25 oktober Baarle-Nassau 09.30 uur 

Woensdag 26 oktober Chaam 13.00 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 
____________________________________________________________ 

Zondag 2 oktober 

KORENMIDDAG IN ZAAL VAN 

BELLEVUE TE CHAAM 

Een uitje speciaal voor de 

muziekliefhebbers. In 2022 viert de fam. 

Hendriks het jubileum “100 jaar 

Bellevue”. Een goede reden om een 

korenmiddag te organiseren. Liefst zes 

koren uit Chaam laten van zich horen. 

Dames popkoor Cheers, Gemengde zangvereniging Euterpe, het Cambo 

Koor, gospel/popkoor All4you, het Parochieel zangkoor en Ledevaert 

cantorij. U kunt genieten van zeer uiteenlopende muziekstijlen. Van 

klassiek, kerk-, wereld- tot popmuziek, voor ieder wat wils. De toegang is 

gratis. Met een drankje erbij, wordt het vast en zeker een gezellige middag. 

Prijs: exclusief consumpties € 4,00, met Rabopas € 1,00. 

We vertrekken om 13.00 uur en gaan rond 17.00 uur huiswaarts. 

____________________________________________________________ 

Donderdag 6 oktober 

LUNCH BIJ BREDA 

INTERNATIONAL AIRPORT IN 

BOSSCHENHOOFD 

Breda International Airport is een kleine 

luchthaven, gelegen tussen Roosendaal 

en Etten-Leur. Het vliegveld wordt o.a. 

gebruikt voor zakenvluchten, 

rondvluchten en lessen. In restaurant 

Bargo, op een bijzondere locatie, direct aan de A58 bij Breda International 

Airport, gaan we heerlijk lunchen. U mag zelf een keuze maken van de 

menukaart. Dit restaurant is onlangs verbouwd en beschikt over een 

speciale ronde vorm met grote ramen. U heeft daardoor een goed en uniek 

uitzicht op het vliegveld en de vliegtuigjes die opstijgen en landen. 

Prijs: exclusief lunch en consumpties € 11,50. 

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

____________________________________________________________ 

 

 

 



7 

 

___________________________________________________________ 

Vrijdag 7 oktober 

BEZOEK AAN HET 

SCHOENENKWARTIER TE 

WAALWIJK 

Ontdek de geschiedenis en de 

toekomst van schoenen en leer in het 

Schoenenkwartier, voorheen het 

Nederlands Leder-en 

Schoenenmuseum. Het museum, dat 

nu is gevestigd in de vleugel van het voormalige gemeentehuis van 

Waalwijk, heeft onlangs een grote verbouwing en uitbreiding ondergaan. U 

kunt hier materialen -oud en nieuw- voelen, in tijdschriften en boeken 

bladeren en beelden ophalen. In de maaklabs ziet u professionele 

ontwerpers en leerbewerkers bezig met hun creaties. Er zijn meer dan 

honderden schoenen, vele materialen en diverse apparatuur te bewonderen. 

De expositie “Put on your red shoes” is een aanrader. Schoeisel van 

wereldsterren en beroemde ontwerpers, o.a. van Elvis Presley, Elton John, 

David Bowie, Abba en Madonna kunt u hier bekijken. In het café kunt u 

terecht voor een kopje koffie/thee of ander drankje. Een bezoek aan dit 

museum is beslist de moeite waard. 

Prijs: inclusief entree, exclusief consumpties € 29,00. Indien u een 

museumjaarkaart kunt tonen, ontvangt u € 12,50 korting op de prijs  

van € 29,00. 

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

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 13 oktober 

BINGOMIDDAG BIJ DE GEERHOF IN 

CHAAM 

In samenwerking met de Seniorenvereniging Chaam 

(voorheen KBO-Chaam) wordt er een gezellige 

bingo georganiseerd in het grand café van de 

Geerhof. U bent hier ’s middags van harte welkom 

als de balletjes gaan rollen. Een leuk, spannend spel, 

geschikt voor alle leeftijden, onder het genot van een drankje. Wie mag er 

“bingo” roepen en gaat met een mooi prijsje naar huis? 

Prijs: inclusief de bingokaarten, exclusief consumpties € 5,50, met 

Rabopas € 2,50. 

We vertrekken om 12.30 uur en gaan rond 16.30 uur naar huis. 

____________________________________________________________ 

Vrijdag 14 oktober 

DINER IN RESTAURANT DE 

BELHAMEL IN ALPHEN 

Een avondje heerlijk dineren in 

restaurant de Belhamel. Bourgondische 

gezelligheid in Alphen, met een 

vriendelijk ontvangst door gastvrouw 

Diana en chef-kok Jaap Roelofs. U heeft 

de keuze uit vele smakelijke gerechten. 

U kunt hier prima en voor een vriendelijke prijs eten.  

Prijs: exclusief diner en drankjes € 7,00, met Rabopas € 4,00. 

We vertrekken om 16.30 uur en zullen rond 22.00 uur thuis zijn. 

____________________________________________________________  
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____________________________________________________________ 

Woensdag 19 oktober 

LUNCHEN BIJ BROWNIES & 

DOWNIES TE BAARLE-

HERTOG 

Brownies & DownieS in Baarle is een 

bijzonder eethuis en vakantielogies in 

het meest unieke dorp van Europa. 

Verse gerechten worden op 

ambachtelijke wijze bereid. De 

kanjers zetten hun beste beentje voor om met alle liefde en plezier u een 

bijzondere dag te bezorgen. Brownies & DownieS wordt gedeeltelijk 

gerund door mensen met een beperking of mensen die moeilijk een plaats 

op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De maaltijden zijn goed en niet duur.  

Prijs: exclusief lunch en consumpties € 6,00, met Rabopas € 3,00. 

We vertrekken om 11.30 uur en verwachten rond 15.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Zaterdag 22 oktober 

BEZOEK MARKT IN TURNHOUT 

BELGIE 

Ook als u geen boodschappen hoeft te 

doen, is de zaterdagse markt in het 

centrum van Turnhout, op de Grote 

Markt, een belevenis. U wordt vermaakt 

door enthousiaste marktlieden en 

proeverijen. De heerlijke geuren van 

verse groente en fruit, de roepende 

marktkooplui en de snoepende kinderen stralen een en al gezelligheid uit. 

Naast lekkere, verse etenswaren vindt u er ook : textiel, bloemen, 

lederwaren en schoonmaakartikelen. In de nabijheid van de markt zijn er 

verschillende bankjes om uit te rusten en leuke gelegenheden waar u 

terecht kunt voor een drankje. 

Prijs: exclusief consumpties € 8,50. 

We vertrekken om 09.00 uur en verwachten rond 12.30 uur terug te zijn. 

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 27 oktober 

WINKELEN BIJ VAN DER SLUIS 

MODE IN BAARLE-NASSAU 

Van der Sluis Mode is al 83 jaar een 

begrip in dames-en herenkleding in 

Baarle-Nassau en omstreken. Deze zaak 

beschikt over een uitgebreide, eigentijdse 

collectie met vele topmerken. Voor elke 

gelegenheid vindt u hier de gepaste outfit. Het verkoopteam schenkt u 

graag persoonlijke aandacht met een eerlijk, vakkundig advies. Het kopje 

koffie staat voor u klaar. Is het tijd om uw najaarsgarderobe aan te vullen, 

dan is het nu een geschikte gelegenheid om met ons mee te gaan. 

Prijs: exclusief consumpties  € 4,00, met Rabopas € 1,00. 

We vertrekken om 13.30 uur en zijn rond 17.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 

Vrijdag 28 oktober 

DINER IN DE KLOOSTERTUIN TE 

ALPHEN 

In een voormalig klooster, naast de H. 

Willibrorduskerk in het centrum van 

Alphen bevindt zich grandcafé/restaurant 

De Kloostertuin. Deze horecagelegenheid 

heeft een rijke, historische uitstraling met 

een warme, informele sfeer. De chef-kok Michel laat zich inspireren door 

de seizoenen en de gerechten zijn van lokale leveranciers. U kunt hier 

uitstekend eten en drinken voor een eerlijke prijs. Heeft u ook zin in een 

gezellig, heerlijk avondje uit? 

Prijs: exclusief diner en drankjes € 7,00, met Rabopas € 4,00. 

We vertrekken om 16.30 uur en verwachten rond 22.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________  
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____________________________________________________________ 

Maandag 31 oktober 

BOERENSPELLEN EN LUNCH BIJ 

DE MENMOERHOEVE IN ETTEN-

LEUR 

Gelegen in Etten-Leur, aan de rand van 

natuurgebied de Pannenhoef is 

camping/recreatieboerderij/restaurant de 

Menmoerhoeve gevestigd. We beginnen 

met de activiteit boerenspellen spelen, 

zoals “mep de muis”, “klomp stapelen” en het “gaten-kaasspel” in een 

warme binnenruimte. De spellen worden aangepast aan de leeftijd en 

mobiliteit van de gasten, dus iedereen kan meedoen. Na deze inspanningen 

zult u vast wel honger gekregen hebben. We gebruiken hier een heerlijke 

lunch. Bij de Menmoerhoeve kunt u genieten van mooie, lekkere, lokale 

producten. Vele producten komen uit de eigen groentetuin en het vlees is 

vaak afkomstig van hun eigen vee. U kunt hierna nog een wandeling 

maken langs de fruitgaard, groentetuin, vlindertuin en de boerderijdieren. 

Prijs: inclusief de boerenspellen, exclusief lunch en consumpties € 23,50. 

We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond 15.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Bericht van het bestuur 
 

 

Wij zijn dringend op zoek naar :  

 

Een secretaris  
 

            De werkzaamheden van de secretaris bestaan o.a. uit: 

- verzorgen van de correspondentie 
- bijhouden van het klanten-en vrijwilligersbestand 
- verzorgen van de PR en actueel houden van de website 
- opstellen van de agenda voor bestuursvergaderingen en notuleren 

bij vergaderingen 

- contacten onderhouden met belangrijke instanties 
       

Chauffeurs en begeleiders 
 

 

Een rittencoördinator 

 
De werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

- bedenken van uitstapjes, afspraken maken met uitbaters 
van de te bezoeken locatie, zorgen voor een maandelijks 

programma. 

- boekingen van klanten tijdens de belavonden en telefoondiensten 
      noteren en deze invoeren in een geautomatiseerd systeem. 
- chauffeurs en begeleiders inplannen voor de ritten. 

 

 

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. 
____________________________________________________________  
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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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