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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: In buurtschap Verspreide huizen, op de hoek van de 

Nieuwe Strumptsebaan en de Nieuwe Strumpt in Ulicoten staat deze 

mooie authentieke schuur. Op het dak liggen nog echt de oud- 

Hollandse dakpannen die in de lentezon goed tot zijn recht komen. Als 

je deze boerderij ziet, waan je je een eeuw terug in de tijd. Heel even 

bekruipt me het gevoel: “wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele 

huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg” uit het lied: 

Het Dorp van Wim Sonneveld. 

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. 



4 

 

 

 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 21 FEBRUARI 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 nog op zoek naar : 

 

Chauffeurs en begeleiders 

voor de bus 
 

 

Heeft u kinderen, buren, vrienden of kennissen die ons wellicht kunnen 

helpen? 

 

Bij vragen en belangstelling voor deze vrijwilligerswerkzaamheden 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, dat 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 7 maart Chaam 09.30 uur 

Dinsdag 14 maart Baarle-Nassau 09.30 uur 

Dinsdag 21 maart Alphen 09.30 uur 

Woensdag 29 maart Chaam 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 2 maart 

JUMBO FOODMARKT XXL IN BREDA 

Naast het NAC voetbalstadion is 

het volledig overdekte 

winkelcentrum Stada Stores 

gevestigd. Hier vindt u o.a. de 

Jumbo XXL. Bij deze Jumbo, de 

grootste foodsupermarkt van 

Nederland, kunt u niet alleen 

terecht voor de dagelijkse 

boodschappen, maar ook om inspiratie op te doen. De koks en 

versspecialisten bereiden de lekkerste gerechten, die u eventueel kant en 

klaar mee naar huis kunt nemen. In het Foodmarktcafé kunt u genieten van 

een kopje koffie, gebakje of een verse maaltijd. Bij ToyChamp, voorheen 

ToysXL, kunt u eventueel speelgoed kopen voor uw (klein)kinderen. Deze 

winkel beschikt over een zeer groot assortiment speelgoed, voor jong en 

oud. Maar u kunt ook andere zaken in dit winkelcentrum bezoeken, zoals 

de Bristol, Action en Blokker. 

Een middag op uw gemak winkelen, rondsnuffelen en pauzeren met een 

kopje koffie. Heeft u zin om mee te gaan? 

Prijs: exclusief consumpties € 7,50.  

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

___________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

Vrijdag 3 maart 

PLATTELANDSMUSEUM DUINHOVE TE UDEN 

Heeft u interesse in het 

plattelandsleven van vroeger en het 

werken met paarden, dan is dit uitje 

echt een aanrader. Herinneringen 

van vroeger herleven in dit 

museum, dat gevestigd is in een 

langgevelboerderij, gebouwd in 

1867. De boerderij is helemaal 

ingericht zoals de boer en de boerin 

in de jaren 1930 - 1950 leefden en werkten. 

Er zijn paardenwerktuigen, gereedschappen, kleding, speelgoed en 

huishoudelijke artikelen, afkomstig uit bovengenoemde tijd, te bezichtigen. 

U wordt welkom geheten met koffie/thee met een plak cake. Daarna ziet u 

een film en vervolgens krijgt u een rondleiding met gids.  

Prijs: inclusief 2 x koffie/thee met cake, film en rondleiding € 27,50. 

We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 18.00 uur thuis. 

 __________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Maandag 6 maart 

MUSEUM DÈ WASCHT EN STRÈKT IN GILZE 

Vroeger was het wassen en strijken een 

lastig karwei wat veel tijd kostte. 

Vanmiddag ontdekt u in dit museum de 

geschiedenis van het wassen en strijken. U 

wordt gastvrij ontvangen met koffie/thee 

met appeltaart. U krijgt een rondleiding 

van ca.1 ½ uur met boeiende uitleg van 

eigenaresse Joke Timmermans. Er zijn 

vele verschillende was- en strijk 

gereedschappen aanwezig, zoals 

wasborden, wringers, mangels, strijkbouten, linnenpersen en nog heel veel 

meer. Er is ook een unieke collectie strijkgereedschap te bewonderen, 

waarmee de kloosterlingen in 1700 kunstbloemen maakten. Behalve was-

en strijkgereedschap is er ook een verzameling benzinepompen en 

oliekannen tentoongesteld. 

Prijs: inclusief 2 x koffie/thee met appeltaart en rondleiding € 17,50. 

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

Dit uitstapje kan alleen doorgaan met een volle bus. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 8 maart, vrijdag 24 maart 

VERRASSINGSRIT 

Op deze dagen is het een verrassing waar de 

chauffeur u naar toe zal brengen. Maar het 

wordt vast en zeker een leuk, gezellig dagje 

uit. Genieten van de omgeving en al het 

moois wat dit stukje Brabant te bieden heeft. 

Onderweg wordt er gestopt voor een 

heerlijke lunch en in de loop van de middag drinken we gezellig een kopje 

koffie in een leuke horecagelegenheid. 

Prijs: exclusief lunch en consumpties € 21,00. 

We vertrekken om 10.30 uur en zijn rond 17.00 uur thuis. 

___________________________________________________________ 

Donderdag 9 maart 

LUNCH BIJ DE GROENE VLINDER IN BAARLE-NASSAU 

Deze brasserie-lunchroom bevindt zich in 

het centrum van Baarle-Nassau, op de 

hoek aan het St. Annaplein. Al ruim 

twintig jaar zijn Riny en Annette v.d. Oord 

eigenaren van de lunchroom. Het team 

bestaat uit enthousiaste, vakbekwame 

medewerkers die allen al jaren bij De 

Groene Vlinder werken. U mag zelf een keuze maken van de zeer 

uitgebreide menukaart. Op de kaart staan o.a. : verschillende soepen, 

broodjes, uitsmijters, sandwiches, salades, maar ook warme gerechten met 

frites zoals stoofvlees en schnitzels. Alle gerechten worden vers in de 

keuken bereid. Een gedeelte van de zaak is zelfbedieningsbuffet. U kunt 

hier prima eten tegen vriendelijke prijzen. 

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

We vertrekken om 11.30 uur en verwachten rond 14.30 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 16 maart 

DINEREN BIJ DE CHINESE MUUR TE RIJEN 

Een uitje voor de liefhebber van chinees-

indisch eten. 

In dit Chinees-Indisch specialiteiten 

restaurant gaan we vanavond genieten van 

heerlijke, oosterse gerechten. De Chinese 

Muur heeft een zeer uitgebreide kaart, voor 

ieder wat wils. U mag zelf een keuze maken 

uit de gerechten. U kunt hier lekker eten 

tegen prima prijzen met vriendelijke bediening.  

Prijs: exclusief diner en drankjes € 8,50. 

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

__________________________________________________________ 

Vrijdag 17 maart 

WINKELEN BIJ IKEA IN BREDA 

Een middag heerlijk rondsnuffelen en ideeën 

opdoen in de Zweedse woonwinkel Ikea. Hier 

vindt u woonkamer-en slaapkamermeubels, 

moderne keukens en alle woonaccessoires die 

u nodig heeft om uw huis in te richten en sfeer 

te geven. In het restaurant heeft u de 

mogelijkheid om een kopje koffie met iets 

lekkers te nuttigen. Er zijn volop zitplaatsen aanwezig. 

Prijs: exclusief consumpties € 6,50.  

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

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 22 maart 

HAPPEN EN BUSSEN 

Vandaag rijden we naar drie locaties van 

Thebe binnen onze gemeenten Chaam, 

Baarle-Nassau en Alphen voor een diner. 

We beginnen bij woonzorgcentrum de 

Geerhof in Chaam voor het voorgerecht, 

een lekker soepje. Vervolgens rijden we 

naar Janshove in Baarle-Nassau voor het hoofdgerecht en sluiten af met 

een heerlijk toetje bij de Hoogt in Alphen. 

Prijs: inclusief diner, exclusief drankjes € 18,50, met Rabopas € 15,50. 

We vertrekken om 11. 00 uur en verwachten rond 14.30 uur thuis te zijn. 

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

Donderdag 30 maart 

WINKELEN BIJ BALLEGOOYEN MODES IN DUSSEN 

Deze zaak beschikt over een 

uitgebreide collectie dames-en 

herenkleding, van meer dan 100 

topmerken in de nieuwste trends.  

Van chique tot casual, van zakelijk tot 

trendy, mode voor elke gelegenheid. 

De ervaren verkoopmedewerkers 

helpen u met persoonlijk, deskundig 

advies. In het fashioncafé kunt u 

genieten van verse koffie/thee van het huis. 

Misschien zoekt u nog een nieuwe outfit voor Pasen zodat u er dan 

op uw paasbest kunt uitzien?  

Prijs: exclusief consumpties € 10,50. 

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

__________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 31 maart 

“ETEN WAT DE POT SCHAFT” BIJ BROWNIES & DOWNIES IN 

BAARLE-HERTOG 

Dit gezellige restaurant wordt gedeeltelijk 

gerund door mensen met een lichte beperking 

of mensen die moeilijk een plaats op de 

arbeidsmarkt kunnen vinden. De bediening is 

er allervriendelijkst en de maaltijden met 

ambachtelijke en vers bereide gerechten zijn 

heerlijk en niet duur. Elke laatste vrijdag van 

de maand kunt u hier eten wat de pot schaft. 

Dit diner bestaat uit : amuse, hoofdgerecht 

vis of vlees en een nagerecht. De kanjers 

zetten hun beste beentje voor, zodat het u aan niets zal ontbreken. 

Prijs: inclusief diner, exclusief drankjes € 25,50, met Rabopas € 22,50. 

We vertrekken om 16.45 uur en verwachten rond 21.00 uur thuis te zijn. 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige sponsor: 

Boekhoudbureau Trommelen BV Alphen  



15 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 

 

 

 

 

 


