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De organisatie van Opstapbus ABC wenst alle
klanten een zeer voorspoedig en gezond
2020.
Wij hopen dat u in dit nieuwe jaar weer vele
mooie ritjes met ons mag maken.

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: De foto van dit winterse landschap is gemaakt aan de
Kapelweg, een fiets- en voetpad in Chaam. De huizen in de verte staan
aan de Roode Beek.
Sneeuw is een vorm van neerslag die bestaat uit ijskristallen. In
Nederland valt gemiddeld op ongeveer 30 dagen per jaar sneeuw,
maar er gaan ook jaren voorbij zonder enige sneeuwval van betekenis.
De hoeveelheden zijn bovendien gemiddeld klein vanwege het
ontbreken van stuwingsneerslag.
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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.
Leest u hierover pagina 9 zeer nauwkeurig.

•

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 klanten
zijn dan wordt
hiervan
telefonisch
de hoogte
Onze
aanude
koffie
tijdensopeen
uitje. gebracht.
direct ná de 1e belweek.

•
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HOE BOEK IK EEN RITJE
U kunt ons hiervoor op elke dinsdag- en donderdagavond
van 19.00 uur tot en met 21.00 uur
bereiken op telefoonnummer:

06-53303575
Als u op andere tijden belt kunt u inspreken en wordt u,
indien gewenst, door ons terug gebeld.
De ritjes in dit boekje kunt u boeken vanaf

DONDERDAG 19 DECEMBER OM 19.00 UUR
Omdat het op deze 1e beldag heel erg druk kan zijn kunt u, bij in
gesprek, onze 2e telefoonlijn bellen met nummer:

06-83557744
Let op: dit nummer wordt alleen tijdens de 1e beldag opgenomen.
Op donderdag 26 december vervalt het telefonische spreekuur.
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.
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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:
➢ Voor als u langs een gemeentehuis wil voor het verlengen van een
paspoort of rijbewijs of andere zaken daar wil regelen. Kijk eerst hier
onderaan wanneer de bus rijdt naar de plaats van uw gemeentehuis, maak
op die datum een afspraak en boek dan een ritje. De gemeentehuizen zijn
iedere ochtend geopend met uitzondering van Alphen-Chaam op
vrijdagochtend. Daarnaast heeft Baarle-Nassau een extra opening op
woensdagmiddag en Alphen-Chaam op maandagmiddag.
➢ Voor als u wat bankzaken wil regelen bij het hoofdkantoor van de
Rabobank de Zuidelijke Baronie te Baarle-Nassau.
➢ Voor als u een familielid of vriend wilt bezoeken in een andere
dorpskern.
➢ Voor als u even op de markt van Baarle-Nassau rond wilt snuffelen.
➢ Voor als u gewoon er even uit wilt en ergens een kopje koffie wilt
drinken.
➢ En natuurlijk ook om uw boodschappen te doen.

Datum
Dinsdag 7 januari

Waar naar toe:
Baarle-Nassau

Vertrektijd
09.30 uur

Dinsdag 7 januari
Dinsdag 14 januari

Chaam
Baarle-Nassau

13.00 uur
09.30 uur

Dinsdag 14 januari
Vrijdag 17 januari

Alphen
Chaam

13.00 uur
09.30 uur

Dinsdag 21 januari
Dinsdag 21 januari

Baarle-Nassau
Alphen

09.30 uur
13.00 uur

Vrijdag 24 januari
Vrijdag 24 januari
Dinsdag 28 januari
Dinsdag 28 januari

Chaam
Baarle-Nassau
Baarle-Nassau
Chaam

09.30 uur
13.00 uur
09.30 uur
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 januari
DINEREN IN DE GEERHOF IN
CHAAM
Als u een dagje geen zin heeft om in de
keuken te staan. In het grand café van
De Geerhof kunt u vandaag
aanschuiven voor een eenvoudige,
lekkere, warme maaltijd. U heeft de
keuze uit twee menu’s bestaande uit:
soep, een hoofdgerecht en een dessert.
Daarna krijgt u nog een kopje koffie of thee aangeboden door het huis. U
heeft dan tevens de gelegenheid om de bewoners nieuwjaar te wensen en
een gezellig gesprekje met hen aan te gaan.
Prijs: inclusief 3 gangen diner € 12,00, met Rabopas € 9,00.
We vertrekken om 11.15 uur en zullen rond 14.30 uur thuis zijn.
___________________________________________________________
Vrijdag 3 januari
KERSTSTAL BEKIJKEN IN
SINT-JAN DEN BOSCH
De beroemde, prachtige kerststal in
de Sint-Jan trekt jaarlijks duizenden
bezoekers. Dit jaar heeft men in
deze kathedraal een grot gebouwd
middenin een decor van oude
straatjes en zweven er engelen (met
hulp en advies van de Efteling). Er is geprobeerd om het Bethlehem van
weleer na te bootsen, kleine straatjes en veel drukte. Na de bezichtiging
van deze bijzondere kerststal gaan we in een gezellige horecagelegenheid
koffie drinken met natuurlijk een lekkere Bossche bol erbij.
Prijs: inclusief koffie/thee met Bossche bol € 20,00.
We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.30 uur thuis te zijn.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Zaterdag 4 januari
DE PARELMUZIKANTEN IN
KLOOSTERKAPEL
NIEUWKERK TE GOIRLE
De Parelmuzikanten, een van
oorsprong Oisterwijks blaasorkest
geeft vanmiddag een prachtig,
kleurrijk optreden. Dit orkest speelt
gezellige muziek uit verschillende
landen, voor ieder wat wils. Egerländer muziek, dansmuziek, swingende
evergreens en hedendaagse medleys uit het Nederpopgebeuren. De leiding
is in handen van dirigent/trompettist Peter v. Esch die zorgt voor een
aantrekkelijke, enthousiaste presentatie. In de pauze heeft u de gelegenheid
om iets te drinken.
Prijs: inclusief entree, exclusief drankjes € 13,00.
We vertrekken om 12.15 uur en verwachten rond 16.00 uur terug te zijn.
__________________________________________________________
Maandag 6 januari
LUNCHEN IN
ONTMOETINGSCENTRUM
VOOR ANKER IN LAGE
MIERDE
Op het landgoed Wellenseind in
Voor Anker gaan we genieten van
een lunch in een mooie, landelijke
omgeving . Met een warme,
sfeervolle inrichting en prachtige,
gevarieerde tuinen en natuur. Een ideale plek om even lekker tot uzelf te
komen. Lunchen in een heel andere omgeving, dichtbij maar voor het
gevoel toch ver weg van huis.
Prijs: exclusief lunch en drankjes € 10,50.
We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 15.00 uur thuis.
___________________________________________________________
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____________________________________________________________
Donderdag 9 januari, woensdag 15
januari
VERRASSINGSTOCHT
Zoals bij u bekend, kunnen wij u
helaas niets verklappen over het
programma van de
verrassingstocht. Maar u kunt er
op vertrouwen, dat het weer
mooie, gezellige daagjes uit
worden. Er wordt onderweg op tijd
gestopt voor een kopje koffie en
een heerlijke lunch.
Prijs: exclusief lunch en consumpties € 16,00.
We vertrekken om 09.30 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
_________________________________________________________
Vrijdag 10 januari
WINKELEN IN
KOOPCENTRUM DE
BOERENSCHUUR IN
RIEL
Er zijn hier verschillende
winkels gevestigd op één
locatie. In zaak Primera kunt
u terecht voor boeken, tijdschriften, cadeaukaarten etc. Voor de dagelijkse
boodschappen is er supermarkt De Boerenschuur. Een grote winkel met
vele ambachtelijke versafdelingen en kruidenierswaren. In de Action vindt
u een ruime keuze in leuke, spotgoedkope woon/decoratieartikelen,
gereedschappen, kantoorspullen, beautyproducten en zelfs kleding. Er is de
mogelijkheid om in dit centrum een kopje koffie te drinken.
Prijs: exclusief consumpties € 6,00.
We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 17.00 uur thuis.
____________________________________________________________
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ATTENTIE
Alvorens u een uitje boekt graag attentie voor onderstaande:

WIJZIGING IN BELLEN OVER OPHAALTIJDEN.
U was van ons gewend dat wij u belden als de
ophaaltijd meer dan een kwartier afweek. Dit deden wij
altijd een paar dagen voor aanvang van het uitje. Met
ingang 1 janauri 2020 gaat dit veranderen.
De begeleider in de bus zal ALLE passagiers op de dag
zelf verwittigen. Een paar minuten voor de bus bij u
voor de deur staat, zal de begeleider u bellen dat men
onderweg is naar u. U heeft dan nog tijd om uw jas aan
te trekken, uw sleutel te pakken en klaar te gaan staan.
De tijden die in het boekje staan zijn, bij benadering, de
tijden dat de bus vertrekt vanaf zijn standplaats. Vanaf
dat moment kunt u dus gebeld worden. U dient er wel
rekening mee te houden dat de chauffeur soms meer
dan een uur nodig heeft om alle klanten op te halen.
Maak u dus niet ongerust als de bus pas een uur later
bij u verschijnt. Zeer sporadisch, wanneer de klanten
erg ver uiteen wonen, zal deze vertrektijd iets
vervroegd worden.
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____________________________________________________________
Zaterdag 11 januari
TONEEL HENDRIK GROEN THEATER
DE BUSSEL IN OOSTERHOUT
De nieuwste theatervoorstelling van Hendrik
Groen: “Zolang er leven is”. Hendrik Groen,
waarschijnlijk wel bekend bij u van de tv. De
belevenissen van knuffelbejaarde Hendrik, zijn
beste vriend Evert, de Omanido-club en een
aantal nieuwe bewoners van het
verzorgingshuis. Een levenslustig verhaal vol
met humor, ontroering, zang en muziek. Een
ouderenkoor uit de regio zal een aantal
bekende nummers ten gehore brengen.
In de pauze kunt u een drankje gebruiken.
Prijs: inclusief entree, exclusief drankje € 46,00.
We vertrekken om 18.30 uur en zijn rond 22.30 uur terug.
U kunt hiervoor boeken tot en met 30 december.
____________________________________________________________
Maandag 13 januari
UITZENDING RADAR
BIJWONEN MEDIAPARK IN
HILVERSUM
Bent u benieuwd wat er komt
kijken bij live televisie en lijkt
het u leuk om een keer in het
publiek te zitten? U heeft
vanavond de unieke kans om een
uitzending van Radar bij te wonen. Het bekende consumentenprogramma
gepresenteerd door Antoinette Hertsenberg. U mag nu een kijkje achter de
schermen nemen. Vantevoren gaan wij dineren bij ’t Pandje op de Mies
Bouwman boulevard. Een supergezellig eetcafé met een ruime menukaart.
Prijs: exclusief diner en drankjes € 26,00.
We vertrekken om 16.00 uur en verwachten rond 22.00 uur thuis te zijn.
___________________________________________________________
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____________________________________________________________
Donderdag 16 januari
ERWTENSOEP ETEN BIJ ’T
SMOKKELAARTJE IN
STRIJBEEK
’t Smokkelaartje is een
pannenkoekenhuis gelegen in een
prachtig natuurgebied met bossen,
heide en vennen. In de winter is het
hier altijd knus en warm met de
brandende open haard. We gaan hier genieten van een kopje heerlijke
erwtensoep. U mag natuurlijk ook iets anders kiezen van de kaart. Als u
wilt, kunt u ook nog een kleine wandeling maken in de mooie omgeving.
Prijs: exclusief consumpties € 6,00, met Rabopas € 3,00.
We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 14.30 uur thuis.
___________________________________________________________
Zaterdag 18 januari
NIEUWJAARSCONCERT
HARMONIE ST. CECILIA
IN BELLEVUE CHAAM
Traditiegetrouw geeft de
Harmonie St. Cecilia uit
Chaam elk jaar een
nieuwjaarsconcert. O.l.v.
dirigent Pieter Zwaans wordt
er al maanden druk gerepeteerd om er een mooie muziekavond van te
maken. Het thema is steden en het nr. “New York, New York” zal in ieder
geval niet ontbreken.
Prijs: exclusief consumpties € 4,00, met Rabopas € 1,00.
We vertrekken om 19.00 uur en gaan rond 22.00 uur huiswaarts.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Maandag 20 januari
RADIOMUSEUM IN
REUSEL DE BUITENMAN
TE LAGE MIERDE
Een bezoek aan het
Radiomuseum, een leuk en
leerzaam uitje. U krijgt hier
een interessante rondleiding
met demonstraties. Er zijn
vele radio’s, juke-boxen,
draadrecorders, transistors en
nog vele andere “rare” apparatuur tentoongesteld. Er wordt o.a. een
fietsradio uit 1950 aan u gedemonstreerd.
Hierna gaan wij koffie drinken met een heerlijk stuk appelgebak erbij in
Herberg de Buitenman in Lage Mierde. Zij zijn beroemd om hun niet te
versmaden, vers gebakken appeltaart.
Prijs: inclusief rondleiding Radiomuseum € 16,00. Koffie met appelgebak
is voor eigen rekening.
We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.00 uur thuis te zijn.
U kunt zich hiervoor opgeven tot en met 9 januari.
____________________________________________________________
Woensdag 22 januari
WINKELEN BIJ IKEA IN
BREDA
Op de woonboulevard van Breda
vindt u de grootste woonwinkel
van Breda, de Ikea. Hier kunt u
vele uurtjes heerlijk
rondsnuffelen en ideeën opdoen.
U vindt hier woonkamer-en
slaapkamermeubels, moderne keukens en alle woonaccessoires om uw huis
in te richten en sfeer te geven. Er zijn volop zitplaatsen waar u kunt
uitrusten en genieten van uw kopje koffie. Ook kunt u hier heel goedkoop
gebruik maken van een diner.
Prijs: exclusief consumpties en diner € 8,50.
We vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 19.00 uur thuis.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
Donderdag 23 januari
MODEZAAK ’T WINKELTJE
IN ’S GRAVENMOER
In modezaak ’t Winkeltje vindt u
een groot aanbod in damesmode
voor senioren in vele stijlen met
meer dan 60 merken. U wordt hier
met veel persoonlijke aandacht en
deskundig advies geholpen. Het
kopje koffie staat voor u klaar. In deze maand januari is het uitverkoop met
vele aantrekkelijke aanbiedingen dus misschien kunt u vandaag uw
garderobe wel aanvullen. Prijs: € 7,50.
We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 16.30 uur terug te zijn.
___________________________________________________________
Maandag 27 januari
DINER IN HERBERG DEN
HEMEL TE HILVARENBEEK
Herberg Den Hemel is een gezellig
eetcafé in landelijke sfeer. We
gaan hier vanavond genieten van
een heerlijk diner. In de keuken
worden de dagverse producten met
passie en ambacht bereid. U kunt
hier prima eten tegen redelijke prijzen en de bediening is
supervriendelijk, attent en vlot.
Prijs: exclusief diner en drankjes € 11,00.
We vertrekken om 16.30 uur en zijn rond 21.00 uur thuis.
___________________________________________________________
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____________________________________________________________
Donderdag 30 januari
MUZIEK/DANSMIDDAG IN ’T
VLIMMERSHOF IN
VLIMMEREN BELGIE
Hotel/restaurant/taverne ’t
Vlimmershof in Vlimmeren in de
gemeente Beerse is al vele jaren in
de wijde omgeving bekend om de
muziek/dans evenementen.
Vanmiddag wordt er weer een
gezellige muziek-dansmiddag
gehouden, met live-muziek. Dus als
u graag met de beentjes van de vloer gaat, is dit uitje een echte aanrader.
Prijs: exclusief consumpties € 8,50.
We vertrekken om 13.00 uur en verwachten om 18.00 uur thuis te zijn.
___________________________________________________________
Vrijdag 31 januari
MARKT OP DE GROTE
MARKT IN BREDA
Elke vrijdag is er een grote
algemene warenmarkt op de Grote
Markt in Breda.
Er staan meer dan zestig
kraampjes opgesteld met verse
groenten, fruit en andere
levenswaren, bloemen, stoffen,
kleding, huishoudelijke middelen
en nog heel veel meer. In de nabijheid zijn er volop leuke zaakjes waar u
kunt uitrusten en waar u terecht kunt voor een hapje en een drankje.
Prijs: exclusief consumpties € 7,50.
We vertrekken om 08.30 uur en zijn rond 12.00 uur thuis.
____________________________________________________________
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Overige sponsors:
- Gulickx Schoenen, Baarle Nassau
- Dierenartsenpraktijk Ulicoten.
- Keukenrenovatie Brabant, Rijen.
- Rolstoelkeuken.nl te Bavel
- Autobedrijf van Boxel vof te Galder.
- Brownies & DownieS, Baarle-Hertog
- Bruna Baarle-Nassau
- Friet+, Baarle-Nassau
- Krijnen Rookwaren BVBA, Baarle-Hertog
- Brasserie-Lunchroom De Groene Vlinder, Baarle-Nassau
- Plezant Living & Gifts, Baarle-Nassau.
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