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Beste klant, 

 

Onderstaande coronamaatregelen blijven 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. 
 

Namens bestuur 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: Twee beelden, gemaakt door de Chaamse kunstenaar 

Ruud Ringers, die in 1981 geplaatst zijn op de hoek van de 

Wouwersdries en de Blokkenweide in Chaam. De beelden stellen de 

Chaamse Bonenpikkers voor. Dit is de bijnaam voor de inwoners van 

Chaam en wordt verklaard uit de gewoonte om met Chaamse kermis 

groene en witte bonen te eten, de zogenaamde ‘Chaamse kermiskost’. 

Elk jaar met Carnaval verandert de naam van het dorp Chaam in 

Bonenpikkersland. Deze maand is het weer Carnaval en ziet u de 

bordjes met deze naam bij het inrijden van de bebouwde kom. 

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 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 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 24 JANUARI 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. 

Er was een grote opkomst. 

Op pagina 15 vindt u nog enkele foto's 
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Bericht van het bestuur 
____________________________________________________________ 

 

Wij zijn op zoek naar :  

 

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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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 

Maandag 6 februari Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 7 februari Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 14 februari Baarle-Nassau 09.30 uur 

Vrijdag 17 februari Alphen 09.30 uur 

Donderdag 23 februari Chaam 09.30 uur 

Maandag 27 februari Alphen 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 

____________________________________________________________ 

Donderdag 2 februari 

BEZOEK BIBLIOTHEEK 

LOCHAL IN TILBURG 

In het centrum van Tilburg, pal achter 

het station, is de LocHal 

gevestigd, een voormalige werkplaats 

van de NS. In 2019 kreeg dit 

imposante gebouw een nieuwe bestemming: een centrum voor kunst, 

cultuur en ontmoeting. De grootste gebruiker is de hoofdvestiging 

van de Bibliotheek Midden-Brabant met een rijke collectie aan boeken, 

tijdschriften, films, games en e-books. Er is een mini-expo “deze en gene 

zijde, dood en rouwcultuur in Tilburg”. De dood is een onderdeel van ons 

leven, maar toch blijft het een moeilijk onderwerp. De rituelen van 

begraven, cremeren en herdenken zijn de laatste jaren aan het veranderen. 

In het Stadscafé, in de uitgebreide kranten-en tijdschriftencorner, drinken 

we gezamenlijk een kopje koffie.  

Prijs: gratis toegang, exclusief consumpties € 6,75. 

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

____________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

Vrijdag 3 februari 

DINEREN BIJ DE 

GRENSHOEVE IN BAARLE-

NASSAU 

Gasterij De Grenshoeve, een 

knusse bistro van recreatiepark de 

Heimolen, is gelegen in een mooie, 

bosrijke omgeving. Hier gaan we 

vanavond genieten van een heerlijk 

diner. Vanaf januari 2023 is het 

ondernemers-echtpaar Jeroen en Wendy de nieuwe eigenaar van de 

vernieuwde Grenshoeve. Kok Miranda zal verrukkelijke gerechten voor u 

bereiden. U mag zelf een keuze maken van de menukaart. 

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

We vertrekken om 16.30 uur en zijn rond 21.30 uur terug.  

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 8 februari 

BEZICHTIGING ST. JAN DE 

DOPER KERK TE WAALWIJK 

Deze kerk, in de volksmond Sint-Jan 

genoemd, trekt al van grote afstand de 

aandacht met zijn 19 koperen koepels en 

de lange, ranke klokkentoren. De 

architect is Hendrik Willem Valk. 

Geïnspireerd door de architectuur die hij 

op zijn reis in het Midden-Oosten zag, 

ontwierp hij een kerk met vroegchristelijke en Byzantijnse kenmerken.  In 

1923 werd gestart met de bouw en in november 1925 werden de deuren 

van de nieuwe St. Jan geopend. De buitenzijde van de kerk is prachtig 

maar ook het interieur is indrukwekkend en beslist de moeite waard om te 

bekijken. U krijgt een audio rondleiding die u langs de hoogtepunten van 

de kerk leidt. Na dit bezoek drinken we nog een kopje koffie in een 

nabijgelegen zaak. 

Prijs: inclusief audio rondleiding, exclusief consumpties € 14,50. 

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

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 9 februari 

WINKELEN IN 

WINKELCENTRUM DE 

HOVEL TE GOIRLE 

Een middag gezellig shoppen in dit 

winkelcentrum met een uitgebreid 

aanbod van maar liefst 80 winkels. 

Naast de vele zaken op het gebied 

van mode, gezondheid, persoonlijke 

verzorging, supermarkten en warenhuizen, vindt u hier ook lokale speciaal-

en delicatessen winkels. Er zijn verschillende, leuke horecagelegenheden 

waar u kunt pauzeren met een drankje, eventueel met een hapje erbij. Dit is 

pas winkelen met plezier.  

Prijs: exclusief consumpties € 6,50. 

We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.30 uur thuis. 

___________________________________________________________ 

Vrijdag 10 februari 

BEZOEK AAN MUSEUM OUD-

OOSTERHOUT IN 

OOSTERHOUT 

Vandaag gaat u terug in de tijd en 

ziet u hoe men leefde, woonde en 

werkte van 1900 tot 1960. Een 

uniek museum voor jong en oud. 

Er is o.a. een Vlaamse schuur met 

veel oude ambachten, een binnenmuseum met een woonkamer met 

bedstede, drukkerij en schooltje. U kunt hier bekijken hoe het wassen 

vroeger ging en er is een snoepwinkeltje waar u oud-Hollands snoepgoed 

kunt kopen. Maar het bovengenoemde is slechts een gedeelte wat er te zien 

is. Bij binnenkomst wordt u ontvangen met koffie/thee met appeltaart en 

daarna krijgt u een interessante rondleiding van ca. 1 ½ uur door het 

museum. 

Het museum is rolstoelvriendelijk. 

Prijs: inclusief entree, rondleiding en koffie/thee met appeltaart € 25,50. 

We vertrekken om 13.00 uur en verwachten rond 17.30 uur terug te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Maandag 13 februari 

OUDHEIDKUNDIG STREEKMUSEUM 

IN ALPHEN 

Dit museum is gevestigd in het voormalig 

Hervormde kerkje van 1821. 

Het museum vertelt het verhaal van Alphen, 

een dorp met een rijke geschiedenis. Men kan 

hier o.a. een unieke verzameling archeologische vondsten uit de Steen, 

Brons-en Ijzertijd bewonderen. Daarnaast kunt u gereedschappen en 

materialen bekijken van beroepen zoals de leerlooier, schoenmaker en 

smid. Ook voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog en “Bels lijntje” zijn 

tentoongesteld. U krijgt een rondleiding met uitleg van een gids en in de 

loop van de middag wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. 

Prijs: inclusief rondleiding, koffie/thee € 15,00, met Rabopas € 12,00. 

We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 17.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 15 februari 

DINEREN IN RESTAURANT 

“FABELS” TE MOLENSCHOT 

Deze horecagelegenheid, voorheen het 

bekende café restaurant “Schutterslust” 

ligt in een bosrijke omgeving temidden 

van wandel-en fietsroutes. Na een flinke 

verbouwing startten op 1 maart 2020 de 

nieuwe eigenaren Sean Bliault en Romeé 

v. Nijnanten Grand Café Fabels: Brabantse gezelligheid in een fabelachtige 

omgeving. We gaan hier vanavond genieten van een heerlijk diner. 

U kunt zelf een keuze maken van de menukaart. 

Gaat u ook mee? Samen met een groepje leeftijdsgenoten eten is toch 

gezelliger dan alleen? 

Prijs: exclusief diner en drankjes € 8,50. 

We vertrekken om 16.30 uur en verwachten rond 21.30 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 22 februari 

BEZOEK BIJENBOERDERIJ IN STRIJBEEK 

Op een mooie locatie, temidden van prachtige 

natuur aan het Markdal in Strijbeek is sinds 2009 

de Bijenboerderij gevestigd. 

Dit bijencentrum bestaat uit een bijenstal met 

drachtplantentuin vol stuifmeel-en nectarrijke 

planten. Kom alles te weten over het ijverige 

volkje de bijen, hoe een imker werkt en hoe deze 

insecten honing maken. Er is ook een winkel met “bij-producten” zoals : 

potjes honing, bijenwaskaarsen, diverse leuke cadeauartikelen en 

imkerbenodigdheden. We worden ontvangen met koffie/thee met 

honingkoek en bekijken een boeiende film over het leven van de 

honingbijen. Daarna volgt een rondleiding met uitleg over het bedrijf. 

Prijs: inclusief 2 x koffie/thee met koek, film en rondleiding € 20,50, 

met Rabopas € 17,50. 

We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 16.30 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 24 februari 

LUNCHEN BIJ BEUM IN DORST 

In de voormalige boswachterij van Dorst 

kan men genieten van de rust, een drankje 

en een eenvoudige, lekkere maaltijd. 

Beum is Brabants dialect voor bomen. 

Boswachterij Dorst is een uitgestrekt 

bosgebied dat zich bevindt tussen Rijen, Oosterhout, Teteringen en Dorst. 

Deze horecagelegenheid is gevestigd in een schuur bij een voormalige 

boswachterswoning die totaal is vernieuwd. 

De schuur is een gemeentelijk monumentaal pand. U mag kiezen uit de 

boswachters- of moestuinlunch. Deze bestaat uit : soep van de dag, broodje 

scharreleisalade, rundvlees- of groentekroket en een uitsmijtertje 

ham/kaas of uitsmijtertje kaas. Daarbij wordt koffie, cappuccino of thee 

geserveerd. Bij de gerechten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van plaatselijke streekproducten en kruiden, groenten en fruit uit 

eigen tuin. 

Prijs: inclusief lunch, koffie, cappuccino, thee, exclusief extra 

drankjes € 23,50. 

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

____________________________________________________________ 
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