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De volgende coronamaatregelen blijven voorlopig van kracht: 

- Blijf thuis als uzelf of een huisgenoot klachten heeft, die kunnen 
wijzen op corona. Laat u testen! 

- Voor sommige uitjes geldt dat men een bewijs nodig heeft dat 

men is gevaccineerd. 
Zet daarom de coronacheck op uw mobiele telefoon. Vraag 

eventueel familieleden of buren of ze u daarbij 

kunnen helpen. Als u geen mobiele telefoon heeft, kunt u bellen 

met 0800-1421. U krijgt dan het papieren bewijs thuis 

toegestuurd. 

Zorg dat u deze bij u heeft. 

- Zorg er ook voor dat u altijd uw identiteitsbewijs bij u heeft. 
      (paspoort of ID-kaart). 

- De handen ontsmetten voordat u in de bus gaat. 
- Het mondkapje opzetten voordat u in de bus stapt. Ook tijdens 
      de rit en bij alle verplaatsingen dit mondkapje ophouden. 

- Ook al bent u gevaccineerd, houd u aan de coronamaatregelen, 
zoals de 1 ½ meter afstand. 

- Volg in en rond de bus de instructies op van de chauffeur en 
      de begeleid(st)er. 

- Als het RIVM de maatregelen verscherpt, zijn wij natuurlijk 
      genoodzaakt om dit ook te doen. 

 

Wij wensen u veel plezier op alle ritjes. 

 

 

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 Strijbeekse hei aan de Goudbergseweg in Strijbeek. 

met op de achtergrond het Zwarte Goor in de mist. In alle jaargetijden 

is het hier schitterend. In de lente, als alles weer in knop komt. In de 

zomer als de hei pimpelpaars begint te bloeien. In de herfst met alle 

bladeren die van goudgeel tot roodbruin verkleuren. In de winter als 

het landschap wit en verstild is. En wie uit de omgeving heeft er 

vroeger, als het ijs eindelijk hield, niet op geschaatst? 
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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 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 dinsdag- en donderdagavond  

van 19.00 uur tot 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 

 

DINSDAG 21 DECEMBER 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. Op pagina 15 vindt u nog enkele foto's 
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Lieve klanten, 

 

Begin 2014 sprak ik de initiatiefnemers van 

onze mooie organisatie: Opstapbus ABC. Wat 

een geweldig idee dacht ik en sloot me gelijk 

aan. We hebben lang moeten wachten tot de 

bus er eindelijk was maar in maart 2015 was ie 

daar. Hij rook naar nieuw en blonk als een 

spiegel. Ik werd rittencoördinator zoals we dat 

met een mooi woord hebben genoemd en we 

begonnen boodschappenritjes en tal van uitjes 

te organiseren. Het werd een succes! Onze 

klantenkring groeide en in 2020 mochten wij 

onze 250e deelnemer begroeten. 

Het voordeel van rittencoördinator zijn is, dat je ook daadwerkelijk veel 

contact hebt met de klant, dat heb ik altijd heel erg fijn gevonden. Er zijn 

klanten bij die ik inmiddels herken aan hun stem of aan hun 

telefoonnummer. 

Nu, na bijna 7 jaar, sla ik een andere weg in en ga ik afscheid van jullie 

nemen. Natuurlijk zal ik velen van jullie nog wel eens spreken. 

Ik wens jullie alle goeds toe. Ga af en toe lekker op stap met deze mooie 

organisatie en blijf vooral gezond. Ik wens jullie een mooi 2022. 

____________________________________________________________ 
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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 Waar naar toe: Vertrektijd 

Dinsdag 4 januari Baarle-Nassau 09.30 uur 

Vrijdag 7 januari Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 11 januari Baarle-Nassau 09.30 uur 

Vrijdag 14 januari Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 18 januari Baarle-Nassau 09.30 uur 

Donderdag 20 januari Chaam 09.30 uur 

Dinsdag 25 januari Baarle-Nassau 09.30 uur 

Woensdag 26 januari 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 6 januari 

ERWTENSOEP ETEN BIJ ’T 

SMOKKELAARTJE IN 

STRIJBEEK 

Pannenkoekenhuis ’t 

Smokkelaartje is een uitstekende 

locatie voor wandelaars, fietsers 

of ruiters om wat te drinken of te 

eten. Het is gelegen in een 

prachtig natuurgebied met 

bossen, heide en vennen. In de winter is het in ‘t Smokkelaartje altijd knus 

en warm met de brandende open haard. We gaan hier genieten van een 

kopje heerlijke erwtensoep en als u nog honger heeft, een broodje of 

pannenkoek erbij. Maar u mag natuurlijk ook een ander gerecht kiezen van 

de menukaart. Als u wilt, kunt u daarna een wandelingetje maken in de 

mooie omgeving. 

Prijs: exclusief eten en drinken € 6,00, met Rabopas € 3,00. 

We vertrekken om 11.30 uur en verwachten rond 15.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Woensdag 12 januari 

HIGH TEA BIJ D’N BROOY IN 

GILZE 

D’n Brooy is een gezellig restaurant, 

gelegen vlakbij het Chaamse bos. 

Vanmiddag gaan we genieten van een 

high tea. De high tea wordt geserveerd in 

drie gangen. Eerst mogen we proeven 

van verse mini soepjes van het seizoen 

met een plukbroodje. Vervolgens komen 

de hartige hapjes op tafel zoals de 

sandwiches en bladerdeeghapjes. We 

sluiten af met allerlei zoete lekkernijen. En er is natuurlijk thee, in vele 

verschillende smaken. 

Prijs: inclusief high tea, exclusief overige consumpties € 32,00. 

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

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 21 januari 

DINEREN BIJ EETERIJ 

LAMBIK IN BAARLE-

NASSAU 

Dit sfeervolle restaurant heeft 

zich in 2019 in het centrum van 

Baarle-Nassau gevestigd. Zij 

staan voor eerlijk, betaalbaar en 

lekker eten in een relaxte, 

gezellige sfeer. Vanavond gaan 

we genieten van een drie gangen 

diner en u mag zelf een keuze maken uit de menukaart. 

Heeft u ook zin in een gezellig etentje met leeftijdsgenoten? 

Prijs: inclusief 3 gangen diner, exclusief drankjes en extra’s € 31,50, 

met Rabopas € 28,50. 

We vertrekken om 15.30 uur en zijn rond 20.00 uur weer terug. 

____________________________________________________________ 

Zondag 23 januari 

NIEUWJAARSCONCERT DE PARELMUZIKANTEN IN DEN 

BOOGAARD TE 

MOERGESTEL 

In het cultureel centrum 

Den Boogaard vindt 

vanmiddag het 

nieuwjaarsconcert plaats 

van het bekende orkest 

de Parelmuzikanten. Dit 

van oorsprong 

Oisterwijks blaasorkest 

speelt gezellige, gevarieerde muziek uit verschillende landen. Egerländer 

muziek, dansmuziek, evergreens en medleys uit de nederpop, voor ieder 

wat wils dus. De enthousiaste presentatie is in handen van de 

dirigent/trompettist de heer Peter van Esch. Het belooft weer een prachtig 

muziekfeest te worden. 

Prijs: inclusief entree, exclusief consumpties € 17,00.  

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

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 27 januari 

LUNCHEN BIJ DE 

FAZANT IN ULVENHOUT 

Uitspanning De Fazant, 

gelegen in het Ulvenhoutse 

bos is zeer populair onder de 

fietsers. Het nieuwe 

buitenrestaurant kan volledig 

overdekt en verwarmd 

worden. Het gehele jaar kan 

er dus buiten gegeten, 

geborreld en gefeest worden. Maar er is binnen ook een gezellige brasserie 

dat onlangs verbouwd is met een nieuwe frisse uitstraling. In deze warme, 

knusse ruimte gaan we genieten van een heerlijke lunch. Als u wilt, kunt u 

daarna nog even de benen strekken voor een wandelingetje in de mooie 

omgeving. 

Prijs: exclusief lunch en drankjes € 6,50. 

We vertrekken om 11.00 uur en verwachten rond 14.30 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Maandag 31 januari 

WINKELEN BIJ IKEA IN 

BREDA 

Op de woonboulevard van 

Breda is de Zweedse 

woonwinkel Ikea gevestigd. 

Hier treft u woonkamer-en 

slaapkamermeubels, moderne 

keukens en alle 

woonaccessoires die u nodig heeft om uw huis in te richten en sfeer te 

geven. U kunt op uw gemak rondsnuffelen en ideeën opdoen. In deze tijd 

van het jaar zijn er vaak ook vele aanbiedingen. Er zijn volop zitplaatsen 

waar u kunt uitrusten en genieten van een kopje koffie. 

Prijs: exclusief consumpties € 6,50. 

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

____________________________________________________________ 
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AFSCHEID/DANKWOORD AAN MARIANNE JACOBS-

BOUWENS 

 

 

We betreuren het dat onze coördinator Marianne Jacobs-Bouwens helaas 

heeft aangegeven, dat zij per 31 december 2021 gaat stoppen met haar 

werkzaamheden voor de OpstapbusABC. 

 

Marianne is een krachtig persoon, die al bijna zeven jaar als een zeer 

gedreven, enthousiaste vrijwilliger haar schouders eronder heeft gezet, om 

van de OpstapbusABC een groot succes te maken. 

 

Een kleine greep uit de werkzaamheden van Marianne: 

Uitstapjes organiseren, contact met de klanten, chauffeurs en begeleiders. 

Ritten inboeken, bij problemen zeer snel oplossingen bedenken. Reclame 

maken voor de OpstapbusABC op allerlei manieren. De lay-out en de foto 

op de voorkant van de programmaboekjes zijn ook altijd van haar hand. 

 

Wij danken haar als bestuur zeer hartelijk voor haar enorme inzet, 

organisatievermogen en creativiteit. 

 

We wensen Marianne veel succes, alle goeds en veel geluk voor de 

toekomst. 

 

 

Namens het bestuur van de OpstapbusABC.  
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Overige sponsors: 

-  Gulickx Schoenen Baarle Nassau 

-  Dierenartsenpraktijk Ulicoten 

-  Keukenrenovatie Brabant Rijen 

-  Rolstoelkeuken.nl Bavel 

-  Autobedrijf van Boxel vof 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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