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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: Voor de Willibrorduskerk te Alphen wordt, zoals bij de
meeste kerken het geval is, ook elk jaar een kerststal geplaatst door
vrijwilligers. In de donkere dagen rond de Kerst is dit altijd een teken
van licht en nieuw leven. Ook is al enige jaren een kerststallenexpositie
in de kerk te bewonderen. Het betreft hier een honderdtal kerststallen
en groepen, tijdelijk te leen gegeven door dorpelingen. De stalletjes
zijn afkomstig uit vele landen en culturen. In de dagen rondom Kerst
kunt u deze bewonderen tijdens speciale openingstijden van de kerk.
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.



De vermelde vertrektijden in het programmaboekje, zijn meestal de
tijden, dat wij bij de 1e klant zijn. Het kan soms een uur duren,
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!
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 dagen en tijden bellen, door in te spreken.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door ons teruggebeld.
De ritjes in dit boekje kunt u boeken vanaf:

DINSDAG 22 NOVEMBER 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.

Onze klanten aan de koffie tijdens een uitje.
4

Uitbreiding team rittencoördinatoren
____________________________________________________________
Mijn naam is José Goos, ben getrouwd en heb twee
kinderen die allebei het huis uit zijn. Samen met mijn
man Frank hebben we 26 jaar een winkel gehad
in Chaam “De Stoffeerder”. Nu ik wat meer vrije tijd
krijg, heb ik mij aangemeld bij de Opstapbus ABC.
Mijn hobby’s zijn: fietsen, lezen en af en toe op
vakantie gaan. Inmiddels ben ik als rittencoördinator
aan de slag, maar wil in de toekomst ook graag met u
mee als begeleidster.
Ik heb er erg veel zin in om jullie te ontmoeten.
Tot ziens!
José
____________________________________________________________
Mijn naam is Gerda van den Broek, woon in Baarle-Nassau en werk bij de
Geerhof in Chaam. Er zullen waarschijnlijk nog een aantal mensen zijn,
die zullen zeggen dat mijn naam bekend voorkomt. Dit kan kloppen, want
ik ben al eerder rittencoördinator geweest bij de Opstapbus ABC. Destijds
moest ik stoppen, omdat ik mijn opleiding, werkzaamheden in de
gemeenteraad en mijn baan niet gecombineerd kreeg met vrijwilligerswerk
bij de Opstapbus. Nu heb ik echter wat meer tijd
ter beschikking en omdat het al wat kriebelde, heb
ik besloten om weer terug te komen. Jullie zullen
mij in de toekomst regelmatig aan de telefoon
kunnen krijgen of met een uitje meegaan, wat ik
mee georganiseerd heb.
Ik heb er veel zin in om samen met de andere
vrijwilligers te zorgen voor leuke uitstapjes.
Groetjes,
Gerda
____________________________________________________________
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___________________________________________________________
Mijn naam is Jacqueline Verheijen en woon
zo’n 35 jaar in Chaam.
Sinds een paar maanden heb ik mij
aangesloten bij het team rittencoördinatoren
van de Opstapbus ABC. Tevens ben ik al
ruim 1 ½ jaar als begeleidster werkzaam bij
deze organisatie, samen met mijn man Jos
als chauffeur. Ik ben als onderwijzeres
afgestudeerd, maar na zes jaar geen vaste
baan kunnen krijgen, ben ik totaal wat
anders gaan doen. Voor ik stopte met
werken, was ik zo’n 19 jaar werkzaam als
transportplanner op een buizenfabriek, ca. 7 jaar als planner bij een takelen bergingsbedrijf en zo’n 5 jaar als administratief medewerkster bij een
verhuurbedrijf. De werkervaring die ik heb opgedaan, komt dus goed van
pas als rittencoördinator. Ik vind het leuk en interessant om te helpen en
samen de uitstapjes te organiseren, vooral omdat daarvoor best veel komt
kijken. Mijn hobby’s zijn: zingen, borduren en lezen.
Ik heb er veel zin in en we zullen elkaar vast wel een keer horen
of zien.
Groetjes,
Jacqueline
____________________________________________________________
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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
Donderdag 1 december

Waar naar toe
Alphen

Vertrektijd
09.30 uur

Dinsdag 6 december

Baarle-Nassau

09.30 uur

Donderdag 8 december
Maandag 12 december

Chaam
Alphen

09.30 uur
13.00 uur

Dinsdag 20 december
Donderdag 22 december

Baarle-Nassau
Chaam

09.30 uur
09.30 uur

Dinsdag 27 december

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
____________________________________________________________
Vrijdag 2 december
EIEREN MET SPEK BIJ CAFÉ
IN HOLLAND TE CASTELRE
Dit gezellige, gemoedelijke café
ligt in Nederland, maar ligt slechts
op een steenworp afstand van de
kerk in Hoogstraten. Het is wijd en
zijd bekend om zijn heerlijke pan
eieren met spek. We gaan hier onbeperkt eieren met spek eten met daarbij
koffie en thee geserveerd. U mag natuurlijk ook iets anders bestellen, maar
overige gerechten en consumpties zijn voor eigen rekening.
Prijs: inclusief eieren met spek, koffie/thee € 17,00, met Rabopas € 14,00.
We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 15.00 uur thuis.
____________________________________________________________
Woensdag 7 december
BEZOEK BOERDERIJ VAN KUKELEKOE
IN BAARLE-NASSAU
Ontdek, proef en geniet van het boerenleven op de
boerderij van Kukelekoe. Hier maken ze van de
verse melk van hun koeien heerlijke Goudse kaas
en div. kruidenkazen. Tevens is er een
kleinschalige kinderopvang. We worden
ontvangen met koffie/thee met iets lekkers.
Daarna volgt een rondleiding op hun bedrijf en in
de kaasmakerij. Vervolgens genieten we van een
proeverij van div. kazen. U kunt een bezoekje
brengen aan de boerderijwinkel waar kaas en vlees
van eigen boerderij en nog meer ambachtelijke, streekproducten worden
verkocht.
Prijs: inclusief koffie/thee met iets lekkers, rondleiding, proeverij € 14,50,
met Rabopas € 11,50.
We vertrekken om 09.45 uur en verwachten rond 13.00 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________

8

____________________________________________________________
Woensdag 14 december
DAMESKLEDING
SHOPPEN IN ’T
WINKELTJE TE
‘S GRAVENMOER
Al meer dan 50 jaar bestaat
deze zaak met prachtige
dameskleding in maar liefst
60 merken. Kleding voor
alle leeftijden en maten in de stijlen: zakelijk, sportief of klassiek. De
collectie wordt regelmatig aangevuld met de nieuwste trends. Onder het
genot van een kopje koffie/thee krijgt u persoonlijk, deskundig advies door
een van de verkoopmedewerkers. Als u nog een geschikte outfit zoekt voor
de feestdagen, heeft u nu de gelegenheid om met ons mee te gaan.
Prijs: exclusief consumpties € 9,00.
We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.00 uur terug te zijn.
____________________________________________________________
Donderdag 15 december
ERWTENSOEP ETEN BIJ HUIS
TEN BOSCH IN CHAAM
Aan de rand van Breda, tussen de
bossen bij Ulvenhout en Chaam is
familierestaurant/pannenkoekenhuis
Huis ten Bosch gevestigd. In de
koude wintermaand zal een heerlijke
kop snert met roggebrood en spek
vast wel smaken. Maar u mag
natuurlijk ook een lekker,vers gebakken, biologische pannenkoek, zoet of
hartig, of een ander gerecht van de menukaart kiezen.
Prijs: exclusief eten en drinken € 6,00 met Rabopas € 3,00.
We vertrekken om 11.30 uur en zijn rond 14.30 uur weer thuis.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Zondag 18 december
KERSTCONCERT CAMBO
KOOR IN DE HOEVENS
IN ALPHEN
Kom in kerststemming met het
Cambo Koor uit Chaam. Het
koor verzorgt een uniek
kerstconcert in de sfeervolle afscheidslocatie De Eik van
Natuurbegraafplaats De Hoevens. Deze middag kunt u luisteren naar
traditionele en hedendaagse kerstliedjes, met begeleiding van piano, drums
en dwarsfluit. De leiding is in handen van dirigente Miranda Pieters.
Het concert begint om 14.30 uur en zal ongeveer een uur duren.
Na afloop krijgt u een glaasje glühwein, chocolademelk of thee
aangeboden. Bij mooi weer worden de vuurkorven aangemaakt en kunt u
buiten plaatsnemen.
Prijs: inclusief 1 consumptie € 6,50, met Rabopas € 3,50.
We vertrekken om 13.00 uur en keren rond 16.30 uur weer naar huis.
U kunt voor dit uitje boeken tot uiterlijk 4 december.
___________________________________________________________
Maandag 19 december, woensdag 28 december
VERRASSINGSRITJE
Op deze dagen wordt een verrassingsritje in de
omgeving gereden, passend bij deze tijd van het jaar.
Verder kan ik u niets vertellen, maar het wordt vast
en zeker weer een leuk, gezellig dagje uit. Met een
heerlijke lunch onderweg. Heeft u ook zin in een
uitstapje vol verrassingen?
Prijs: exclusief lunch en consumpties € 15,00.
We vertrekken om 10.30 uur en verwachten rond
17.00 uur thuis te zijn.
___________________________________________________________
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____________________________________________________________
Woensdag 21 december
LUNCHEN IN DE HUYSKAMER TE
GILZE
In het centrum van Gilze is het sfeervolle
restaurant De Huyskamer gevestigd. U kunt
hier heerlijk eten, alle gerechten worden in
eigen keuken bereid met verse, lokale
ingrediënten. Vanmiddag gaan we hier
genieten van een lunch. U mag zelf een keuze maken van de menukaart.
Met een groepje aan tafel eten is toch veel gezelliger dan alleen.
Prijs: exclusief lunch en drankjes € 6,50.
We vertrekken om 11.30 uur en zijn rond 15.00 uur thuis.
____________________________________________________________
Maandag 26 december 2e Kerstdag
WARM WELKOM IN BELLEVUE IN
CHAAM
Dat wordt het zeker! Een zeer Warm Welkom.
Er wordt een heerlijk diner voor u bereid.
Alle mensen die alleenstaand zijn, weinig
visite ontvangen met de kerst, of graag een praatje willen maken, zijn van
harte welkom! Verschillende donateurs, o.a. de Ledevaertkerk
en Parochie Sint Jan de Doper maken het mogelijk, dat dit diner u gratis
wordt aangeboden. Een vrijwillige bijdrage wordt echter wel op prijs
gesteld, na afloop van het diner.
Prijs: inclusief 3 gangendiner, 1 consumptie inbegrepen € 6,00,
met Rabopas € 3,00.
We vertrekken om 11.00 uur en gaan rond 17.00 uur huiswaarts.
U kunt zich opgeven voor dit diner tot 18 december.
Gelieve dieetwensen bij opgave door te geven.

____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Zaterdag 31 december
OUDEJAARSBINGO IN JANSHOVE TE
BAARLE-NASSAU
In het grandcafé van woonzorgcentrum
Janshove wordt vanmiddag een gezellige bingo
georganiseerd. U bent van harte welkom om
hier aan deel te nemen. Een leuk, ontspannend
spel voor alle leeftijden waarbij u mooie prijsjes
kunt winnen. Tussendoor kunt u genieten van
een hapje en een drankje.
Prijs: inclusief bingokaarten, hapje, drankje € 14,00, met Rabopas € 11,00.
We vertrekken om 13.00 uur en keren rond 17.00 uur huiswaarts.
__________________________________________________________
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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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Wij wensen al onze klanten en vrijwilligers hele warme
Kerstdagen en een goed en gezond
2023!
Bestuur en rittencoördinatoren
Opstapbus ABC
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