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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 het kunstwerk: ‘Lintje naar de Toekomst’. Het
staat bij de vroegere speelweide aan de Putvenweg in Chaam. In totaal
hebben in de periode 2007-2009 in de gemeente Alphen-Chaam maar
liefst meer dan 1.000 inwoners hun ‘ultieme Alphen-Chaam gevoel’ op
een tegeltje van 10 x 10 cm. geschilderd. Met al deze minikunstwerken is vervolgens een groot kunstwerk gerealiseerd, wat het
wapen van de gemeente symboliseert. Het is bedoeld om zo de
verbinding tussen alle mensen uit deze gemeente tot uitdrukking te
brengen. In 2010 is dit kunstwerk feestelijk geopend door
burgemeester Harrie Nuijten en de commissaris van de Koning
Wim van de Donk.
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 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 25 OKTOBER
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.
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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 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 1 november

Waar naar toe
Baarle-Nassau

Vertrektijd
09.30 uur

Vrijdag 4 november

Alphen

09.30 uur

Maandag 7 november
Dinsdag 8 november

Chaam
Baarle-Nassau

09.30 uur
09.30 uur

Dinsdag 15 november
Donderdag 17 november

Baarle-Nassau
Alphen

09.30 uur
13.00 uur

Dinsdag 22 november
Vrijdag 25 november

Baarle-Nassau
Chaam

09.30 uur
13.00 uur

Dinsdag 29 november

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
____________________________________________________________
Donderdag 3 november
‘t VELUWS
ZANDSCULPTURENFESTIJN IN
GARDEREN
Op deze locatie ziet u de mooiste
zandcreaties van Europa. Het thema
van dit jaar is: onze vaderlandse
geschiedenis. We gaan terug in de tijd
van de Hunebedbouwers, de
Romeinen, Middeleeuwen, Beeldenstorm etc. Het terrein is grotendeels
overdekt maar ook buiten zijn er zandkunstwerken te bewonderen.
Daarnaast is er ook een prachtige tuin met beelden en houtsculpturen die u
kunt bekijken. Alle bezienswaardigheden zijn op korte loopafstand van
elkaar en de brede paden zijn goed begaanbaar. Het gehele terrein is
rolstoeltoegankelijk en er zijn verschillende plaatsen waar u kunt uitrusten.
Er is horecagelegenheid aanwezig waar u een lunch en drankjes kunt
nuttigen. Ook al is dit uitstapje wat verder van huis, een bezoek aan dit
festijn is zeer beslist de moeite waard.
Prijs: inclusief entree, exclusief lunch en consumpties € 47,00.
We vertrekken om 09.30 uur en verwachten rond 18.00 uur terug te zijn.
Dit ritje kan alleen doorgaan met een volle bus.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Dinsdag 8 november
DE GRENSMUZIKANTEN IN
DE GEERHOF TE CHAAM
In het grand café van de Geerhof
treedt vanmiddag de zeer bekende
accordeon/muziekgroep De
Grensmuzikanten uit Reusel voor u
op. Dit kwartet staat garant voor een
ouderwets gezellige middag met hun nederlandstalige muziek, meezingers
en dansmuziek. Als u liefhebber bent van accordeonmuziek is dit uitje echt
een aanrader.
Onder het genot van een drankje erbij, wordt het vast en zeker volop
genieten. De toegang is gratis.
Prijs: exclusief consumpties € 4,00, met Rabopas € 1,00.
We vertrekken om 13.00 uur en gaan rond 16.30 uur huiswaarts.
____________________________________________________________
Woensdag 9 november
TUINCENTRUM DE BOSRAND
MET LUNCH IN RIJSBERGEN
Dit tuincentrum beschikt over een groot
assortiment in buitenplanten en
kamerplanten, bomen, struiken, verse
snijbloemen, droogbloemen,
tuingereedschap, tuinmeubelen en alles
voor uw huisdier. Maar ook vele leuke,
gezellige sfeerproducten en woonaccessoires. In deze tijd van het jaar is dit
tuincentrum omgetoverd tot een prachtige kerstshow om al helemaal in de
sfeer van de feestdagen te komen. Met mooie, opgetuigde kerstbomen,
kerststalletjes, dorpjes, verlichting, kaarsen, kransen en versiering. U heeft
alle tijd om op uw gemak rond te snuffelen en eventueel wat te kopen. In
het tuinrestaurant gebruiken we gezamenlijk de lunch.
Prijs: exclusief lunch en consumpties € 10,00.
We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond 15.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Vrijdag 11 november
PANNENKOEK ETEN BIJ DE
PANNEKOEKENBAKKER IN
BAARLE-NASSAU
Midden in het levendige, gezellige centrum
van Baarle-Nassau is de Pannekoekenbakker
gevestigd. In een gemoedelijke Brabantse en
Belgische sfeer kunt u vandaag genieten van
een overheerlijke pannenkoek. U heeft de keuze uit liefst 250 verschillende
pannenkoekspecialiteiten. Een traditionele pannenkoek, zoet, hartig of een
kaasvariatie. Maar u kunt, als u niet van pannenkoeken houdt, ook een
lekkere salade, soep of pasteitje kiezen van de menukaart.
Prijs: exclusief eten en drinken € 6,00, met Rabopas € 3,00.
We vertrekken om 11.30 uur en zijn rond 15.00 uur thuis.
___________________________________________________________
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____________________________________________________________
Woensdag 16 november
BEZOEK BEGIJNHOF EN
ST.KATHARINAKERK TE
HOOGSTRATEN IN BELGIE
We krijgen vandaag een rondleiding met gids
in het Begijnhof en in de St. Katharinakerk.
Het Begijnhof is een rustige plek met de witte
huisjes, schuur, en begijnhofkerk. Het is
volledig gerestaureerd en bewoond. In het
Begijnhof bevindt zich ook het Stedelijk
Museum. Dit museum toont de geschiedenis
van het Begijnhof en van Hoogstraten, met
wisselende exposities van erfgoed tot
hedendaagse kunst. De St. Katharinakerk,
ook wel genoemd “kathedraal van de Kempen”, is gebouwd tussen 1525 en
1550, in opdracht van de graaf en gravin van Hoogstraten. De imposante
kerktoren is maar liefst 105 meter hoog. Indrukwekkend zijn o.a. de
prachtige glas-in-lood ramen, de praalgraven, koorbanken en de
wandtapijten. De klokkentoren en de beiaard zijn een paar jaar geleden
gerestaureerd en het schip en interieur worden de komende jaren
aangepakt. Na de bezichtiging bestaat er de mogelijkheid om een kopje
koffie te drinken in een nabijgelegen café.
Prijs: inclusief rondleiding met gids, exclusief consumpties € 18,50.
We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.00 uur terug te zijn.

____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Vrijdag 18 november
DRAAIORGEL MUSEUM DANSANT
IN HILVARENBEEK
Aan de rand van Hilvarenbeek staat
museum Dansant, gebouwd in art
nouveau Tuschinski stijl. Terug in de tijd,
met mahonie, kristal en spiegels, in de
gezellige sfeer van vroeger. Bij binnenkomst ontvangt u een kopje
koffie/thee met een Brusselse wafel met slagroom. Daarna volgt een leuke,
interessante rondleiding. Deze is uniek, want u kunt rustig op uw plaats
blijven zitten, alles wordt rondom gepresenteerd. Met veel humor wordt de
geschiedenis van de draaiorgels verteld. Er staan o.a. een prachtig Mortier
orgel en een Decap robot orgel. Ook bestaat de gelegenheid om een dansje
te maken in het orgelpaleis. Halverwege de middag wordt u nog een
drankje aangeboden. Het museum is geheel rolstoelvriendelijk.
Prijs: inclusief entree met rondleiding, koffie/thee, Brusselse wafel met
slagroom, frisdrank, wijntje of biertje € 28,00.
We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 17.30 uur thuis.
____________________________________________________________
Woensdag 23 november
VOGELREVALIDATIECENTRUM IN
ZUNDERT
We brengen vanmiddag een bezoek aan het
Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Hét
opvangcentrum voor inheemse vogels en
zoogdieren in Noord-Brabant. Dieren die in de
natuur leven en veelal door mensen in de problemen zijn geraakt. Het kan
gaan om een piepklein musje tot een zeearend en van een eekhoorntje tot
een ree. We worden ontvangen met een kopje koffie/thee met iets lekkers
erbij. Daarna krijgen we een korte presentatie hoe de opvang van de dieren
hier in zijn werk gaat en maken we een wandeling langs de
dierenverblijven. In de natuurbelevingswinkel kunt u eventueel ook nog
een kijkje nemen. Hier zijn volop vogel-natuurboeken, nestkastjes en
diverse cadeau artikelen te koop.
Prijs: inclusief koffie/thee met traktatie en rondleiding € 22,00.
We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
__________________________________________________________
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____________________________________________________________
Donderdag 24 november
DINER BIJ INTERMEZZO IN
ULVENHOUT
Intermezzo is een sfeervol italiaans,
mediterraans restaurant in het centrum
van Ulvenhout. De keuken is
gevarieerd, van een ovenheerlijke
pizza tot aan luxe vis-vleesgerechten
en pasta. Indien u een liefhebber bent van italiaans eten dan is het nu de
gelegenheid om met ons mee te gaan. Heeft u ook zin in een gezellig
avondje uit?
Prijs: exclusief diner en drankjes € 8,00.
We vertrekken om 17.00 uur en zijn rond 21.30 uur thuis.
____________________________________________________________
Woensdag 30 november
LUNCH BIJ AAI & VLAAI
ZORGBOERDERIJ DE MEKKERBEK
IN BAARLE-NASSAU
Vanwege de positieve reacties die wij van
klanten mochten ontvangen, kunt u nogmaals
gaan lunchen bij zorgboerderij de Mekkerbek.
Deze kleine zorgboerderij biedt dagbesteding
aan jeugd en (jong)volwassenen met een
hulpvraag. Vorig jaar is er gestart met een nieuw
horeca initiatief. Deelnemers in een beschermde werkomgeving succes op
laten doen. Gasten bedienen, taart bakken, lunch bereiden, afrekenen,
afwassen etc.
In de brasserie heeft u een leuk uitzicht op de dierenweide. U ziet o.a.
geitjes, paarden, ezels, konijnen en alpaca’s.
Prijs: exclusief lunch en consumpties € 6,00, met Rabopas € 3,00.
We vertrekken om 11.00 uur en verwachten rond 14.30 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
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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