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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: Dit is een foto van de eretocht van de deelnemers van de 

Wielerzesdaagse te Baarle-Nassau. Deze bestaat al ruim 50 jaar. Ooit 

begonnen met een handjevol deelnemers, is het nu uitgegroeid tot een 

deelnemersveld van meer dan 700 kinderen, in de leeftijd van 6 tot 15 

jaar. De wielerzesdaagse vindt plaats in de zomervakantie en duurt 

van maandag tot en met zaterdag. Afhankelijk van de leeftijd fietsen 

de kinderen, in kleine groepen, dagelijks tussen de 35 en 65 km. Er is 

regelmatig een stop waarbij men luncht of een spelletje doet. Dat zijn 

welkome onderbrekingen waardoor de kinderen de tocht volhouden en 

als gezellig ervaren. Maar de eretocht door Baarle-Nassau, waarbij 

familie, vrienden en bekenden aan de kant staan te klappen, is zeker 

dubbel en dwars verdiend. Dit jaar vindt de wielerzesdaagse plaats 

van 25 tot en met 30 juli. 

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. 

 

 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 teruggebeld. 

 

Ongeveer een week later dan gebruikelijk, kunt u boeken voor de 

ritjes van augustus vanaf: 

 

DINSDAG 26 JULI 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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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 even 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 2 augustus Baarle-Nassau 09.30 uur 

Vrijdag 5 augustus Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 9 augustus Baarle-Nassau 09.30 uur 

Donderdag 11 augustus Alphen 09.30 uur 

Dinsdag 16 augustus Baarle-Nassau 09.30 uur 

Woensdag 17 augustus Chaam 09.30 uur 

Dinsdag 23 augustus Baarle-Nassau 09.30 uur 

Vrijdag 26 augustus Alphen 09.30 uur 

Dinsdag 30 augustus 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 
____________________________________________________________ 

Donderdag 4 augustus 

AAI & VLAAI ZORGBOERDERIJ 

DE MEKKERBEK IN BAARLE-

NASSAU  

De Mekkerbek is een kleine 

zorgboerderij die dagbesteding aanbiedt 

aan de jeugd en (jong)volwassenen met 

een hulpvraag. Zij verrichten werkzaamheden op het melkgeitenbedrijf en 

helpen mee met de verzorging van verschillende hobbydieren. Vorig jaar is 

er gestart met een nieuw horeca initiatief. Deelnemers in een beschermde 

omgeving succes ervaringen op laten doen. Gasten bedienen, verse taart 

bakken, lunch bereiden, afrekenen, afwassen etc. We gebruiken hier de 

lunch en vanuit de brasserie heeft u een leuk uitzicht op de dierenweide. 

Bij mooi weer kunnen we buiten aan picknick tafels plaatsnemen om nog 

dichter bij de dieren te zijn, zoals de geitjes, paarden, ezels, konijnen, 

kippen en alpaca’s. 

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

We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 14.30 uur weer thuis.  

____________________________________________________________ 

Woensdag 10 augustus 

DINEREN IN DEN OVERKANT TE 

RIEL 

In het centrum van Riel is het sfeervolle 

restaurant Den Overkant gevestigd. 

Chef kok William zal u verrassen met 

de heerlijkste gerechten. U mag zelf een 

keuze maken uit de uitgebreide 

menukaart. Door de gastvrije en vriendelijke bediening voelt u zich meteen 

thuis. Samen eten is toch veel gezelliger dan alleen aan tafel zitten. U kunt 

hier goed en tegen een eerlijke prijs eten.  

Prijs: exclusief diner en drankjes € 9,00. 

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

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 12 augustus 

BEZOEK ABDIJ VAN 

POSTEL TE MOL IN 

BELGIE 

Te midden van natuurschoon 

in het dorpje Postel in de 

Belgische gemeente Mol, 

bevindt zich een prachtige, 

eeuwenoude abdij. De broeders 

en paters die hier wonen, brouwen bier en maken kaas om in hun eigen 

onderhoud te kunnen voorzien. Ze houden zich ook bezig met de teelt en 

verwerking van medicinale kruiden. Een wandeling in de kruidentuin is 

beslist de moeite waard. De oude, mooie gebouwen zijn goed onderhouden 

en in de winkel kunt u abdijkaas, kruiden, speculaas, brood en bier kopen. 

Op het terras is het aangenaam genieten van de rust en de natuur. In het 

nabijgelegen “Gasthof Beiaard” kunt u ook terecht om een hapje en 

drankje te nuttigen. 

Prijs: exclusief consumpties € 11,50.  

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

___________________________________________________________ 

Maandag 15 augustus 

MIDGETGOLF BIJ DE 

STEENGROEVE IN CHAAM 

Aan de rand van het Chaamse bos ligt 

pannenkoekenhuis en dagrecreatie De 

Steengroeve. We spelen hier een ronde 

midgetgolf. Een spel geschikt voor alle 

leeftijden en spannend tot het laatste 

moment. Het is een wedstrijdbaan van 18 holes met veel groen en brede 

looppaden. Er zijn verschillende bankjes waarop u kunt uitrusten en kijken 

naar de sportieve prestaties van anderen. 

Prijs: inclusief ronde midgetgolf, exclusief consumpties € 9,50, met 

Rabopas € 6,50. 

We vertrekken om 13.00 uur en gaan rond 16.00 uur huiswaarts. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 19 augustus 

IJSBOERDERIJ HEIDEHOEVE TE 

ETTEN-LEUR 

Deze ijsboerderij is gevestigd aan de rand 

van Etten-Leur, vlakbij de Vloeiweide. Het 

is een melkveebedrijf met een 

ambachtelijke ijsmakerij. Hier wordt ijs in 

verschillende soorten en smaken gemaakt 

van verse gepasteuriseerde melk van hun eigen melkkoeien. Mocht u geen 

trek hebben in een lekker ijsje, u kunt ook een kopje koffie of thee 

bestellen.  

Prijs: exclusief consumpties € 7,00. 

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

____________________________________________________________ 

 Zaterdag 20 augustus 

BEDEVAART ST. BERNARDUSKAPEL 

IN ULICOTEN 

Van 20 t/m 27 augustus is de 

Bernardusoctaaf, dit jaar de 27e editie. Het 

thema is : “Laten we God zoeken, samen met 

Maria”. Op 20 augustus, de feestdag van de 

H. Bernardus starten we om 19.00 uur met 

samenkomst in de Bernarduskerk en 

begroeting met een kruisteken. Bij mooi weer 

volgt daarna de voettocht naar de Bernarduskapel, waar de dienst 

plaatsvindt m.m.v. het Bernarduskoor Ulicoten. U kunt in uw eigen rolstoel 

mee met begeleiding of wij vervoeren u met de bus naar de kapel. Bij 

slecht weer is de plechtigheid in de kerk. Na afloop is er koffie en thee. 

Prijs: € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 18.00 uur en verwachten rond 21.30 uur thuis te zijn. 

__________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Zondag 21 augustus  

EUCHARISTIEVIERING IN 

BERNARDUSKERK ULICOTEN 

H. Eucharistieviering om 10.30 uur in de 

Bernarduskerk, hoofdcelebrant gardiaan K. 

Brack, m.m.v. het St. Bernarduskoor 

Ulicoten o.l.v. Danny Pals en Brassband 

Ulicoten o.l.v. Jeroen Corneillie. Er worden 

weer Bernarduskoeken gezegend in de kerk. Deze koeken zullen in de kerk 

en op de kermis bij de Bremerpoort te koop zijn. 

Prijs: € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 09.30 uur en zijn rond 12.30 uur terug. 

____________________________________________________________ 

Woensdag 24 augustus  

BESTERD MARKT IN TILBURG 

Elke woensdagmorgen staan de 

marktlieden op het Besterdplein in Tilburg 

klaar om hun waren aan de man te brengen. 

Het is een druk bezochte markt en is één 

van de grootste stoffenmarkten in de 

omgeving. Op deze markt staan bijna 70 marktkramen. Naast het aanbod 

van vele prachtige stoffen, heeft u volop keuze in verse groente, fruit en 

vis, kleding, fournituren en delicatessen.  

Prijs: exclusief consumpties € 7,00. 

We vertrekken om 09.30 uur en verwachten rond 12.30 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

 Donderdag 25 augustus 

WINKELEN BIJ MODECENTER 

ROMMENS TE ZOERSEL IN 

BELGIE 

Modecenter Rommens is al meer dan 

zestig jaar een begrip in de mode. Voor 

wie ervan houdt mooi gekleed te gaan, 

zeker een aanrader. U vindt hier een zeer 

uitgebreide collectie dames-en 

herenkleding in de laatste modetrends van diverse binnen-en buitenlandse 

merken. Kwaliteit, service en klantvriendelijkheid dragen zij hoog in het 

vaandel. Een leuke, sportieve outfit of liever stijlvol, voor elke gelegenheid 

hebben zij passende kleding.  

Prijs: exclusief consumpties € 11,50. 

We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 18.00 uur terug. 

____________________________________________________________ 

Vrijdag 26 augustus 

BENEFIETCONCERT VOOR OEKRAINE 

BERNARDUSKERK ULICOTEN 

Vanavond om 19.00 uur wordt er in de 

Bernarduskerk een benefietconcert voor Oekraïne 

gehouden. Met medewerking van o.a. zangeres 

Olga uit Oekraïne, St. Bernarduskoor uit Ulicoten, St. 

Ceciliakoor uit Baarle-Nassau, Brassband Ulicoten, 

gospel/popkoor All4You uit Chaam, een harpist ensemble en enkele 

solisten. Na afloop van het concert krijgt u een kopje koffie/thee 

aangeboden. De entree is gratis maar bij het verlaten van de kerk wordt een 

donatie voor Oekraïne zeer op prijs gesteld. 

Prijs: € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 18.00 uur en zijn rond 22.00 uur thuis.  

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Zaterdag 27 augustus  

EUCHARISTIEVIERING 

BERNARDUSKERK IN ULICOTEN  

Afsluiting van het Bernardusoctaaf. Pastoor 

Demmers en het pastoraal team zullen in 

deze mis voorgaan, m.m.v. het projectkoor 

o.l.v. Danny Pals/Corné Pijnenburg. 

Zangers en zangeressen konden zich voor 

het projectkoor aanmelden bij J. v.d. Kaa. De dienst begint om 19.00 uur, 

na afloop van de viering is er koffie en thee. 

Prijs: € 3,00, met Rabopas gratis. 

We vertrekken om 18.00 uur en verwachten rond 21.30 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 

Maandag 29 augustus  

TERRASBEZOEK BIJ TAVERNE D’N 

OUWE BRANDTOREN IN REUSEL 
In de bossen tussen Reusel en Postel werd 

er in 1933 een voorwerkerswoning 

gebouwd. In die tijd werd dit huis bewoond 

door een voorman van de gemeente, die 

betrokken was bij de bebossing van de 

heide. Naast die woning stond een brandtoren waar de taverne zijn naam 

aan ontleent. In 1999 is van de woning de taverne “D’n Ouwe Brandtoren” 

gemaakt. In de taverne en op het terras kunt u heerlijk genieten van een 

kopje koffie, thee, een glas bier of ander drankje en lekkere gerechtjes. 

Prijs: exclusief consumpties € 10,00. 

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

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

 Woensdag 31 augustus 

ONTDEK VLISSINGEN MET DE 

ZONNETREIN  

Nadat wij met zijn allen gezellig 

hebben geluncht, maken we een mooie 

rondrit in Vlissingen van ca. een uur in 

de zonnetrein. 

Vanaf de Punt, bij de sluizen tegenover 

het station, gaat het over de dijk naar de jachthaven, winkelcentrum en 

langs diverse Vlissingse attracties. Vandaar via het Nollebos over de 

boulevard tot het standbeeld van M. de Ruyter om via de binnenhavens 

weer terug te keren naar de Punt. 

Deze trein rijdt op zonne energie en maakt nauwelijks geluid. U heeft een 

fantastisch uitzicht. 

Prijs: inclusief treinrit, exclusief lunch en consumpties € 40,00. 

We vertrekken om 10.00 uur en hopen rond 17.00 uur terug te zijn. 

Dit uitje kan alleen doorgaan met een volle bus. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Bericht van het bestuur: 
 

Wij zijn dringend op zoek naar een secretaris om het bestuur te 

versterken. 

 

Tevens zoeken wij ook een rittencoördinator, die wil helpen met het 

organiseren van de ritten van de OpstapbusABC. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan: het bedenken van uitstapjes, afspraken maken met 

uitbaters van de te bezoeken locatie, zorgen voor een maandelijks 

programma. Boekingen van klanten tijdens belavonden en 

telefoondiensten noteren en deze invoeren in een geautomatiseerd 

systeem en chauffeurs en begeleiders inplannen voor de ritten. 

 

We zijn ook altijd 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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Overige sponsors: 

 

-  Gulickx Schoenen Baarle-Nassau 

-  Dierenartsenpraktijk Ulicoten 

-  Autobedrijf van Boxel vof Galder 

-  Brownies & DownieS Baarle-Hertog 

-  Bruna Baarle-Nassau 

-  Krijnen Rookwaren bvba Baarle-Hertog 

-  Brasserie-Lunchroom De Groene Vlinder Baarle-Nassau  
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