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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 de St.Isidoruskapel gelegen aan de Markweg 

(tussen de huisnummers 7 en 9) te Strijbeek. St. Isidorus is de 

beschermheilige van de landbouwers, vandaar ook dat voor de kapel 

een ploeg staat. Isidorus leefde in de omgeving van Madrid. De legende 

vertelt dat twee engelen zijn ploegwerk verrichtten, zodat hij intussen 

tot God kon bidden. Hij stierf in 1130 en werd in 1622 heilig 

verklaard. Dit veldkapelletje is door vrijwilligers tot stand gekomen. 

Op 21 april 2005 is de kapel ingezegend door Pater Luk Wouters uit 

Meersel-Dreef en Pastor Paul Heye uit Ulvenhout. Bij de kapel staan 

rustbankjes waar je kunt uitkijken over het Markdal. 

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 DINSDAGAVOND  

van 19.00 uur tot 21.00 uur 

bereiken op telefoonnummer: 

06-53303575 

 

 

U kunt ook op andere 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 23 AUGUSTUS 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 6 september Baarle-Nassau 09.30 uur 

Vrijdag 9 september Chaam 13.00 uur 

Dinsdag 13 september Baarle-Nassau 09.30 uur 

Woensdag 14 september Alphen 13.00 uur 

Dinsdag 20 september Baarle-Nassau 09.30 uur 

Donderdag 22 september Chaam 09.30 uur 

Dinsdag 27 september Baarle-Nassau 09.30 uur 

Donderdag 29 september Alphen 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 1 september 

IJSJE ETEN BIJ BOERDERIJ DE 

GRENS IN MOLENSCHOT 

Op de grens van gemeente Alphen-Chaam en 

gemeente Gilze-Rijen ligt de (zorg)boerderij 

de Grens van de fam. Wouters. Een 

melkveehouderij met daarnaast zorgactiviteiten en sinds mei vorig jaar 

uitgebreid met een ijssalon. Ze maken van hun eigen geproduceerde melk 

ambachtelijk ijs in vele verrukkelijke smaken. Ze beschikken ook over een 

groot assortiment glutenvrij ijs. Mocht je geen trek hebben in een ijsje, je 

kunt hier ook genieten van lekkere koffie of thee. Mocht het weer wat 

minder zijn, dan kunnen we ook binnen plaatsnemen. 

Prijs: exclusief consumpties € 5,00. 

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

____________________________________________________________ 

Vrijdag 2 september, woensdag 28 september 

VERRASSINGSRIT 

Een mooie tocht in de omgeving, verder 

verklappen we niets over de verrassingsrit. De 

chauffeur houdt een stop met de bus voor een 

kopje koffie/thee en voor een heerlijke lunch. 

De locaties blijven voor u tot het laatst nog een 

verrassing. Heeft u ook zin in een gezellig 

dagje uit?  

Prijs: exclusief eten en drinken € 15,00.  

We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 16.00 uur terug.  

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

____________________________________________________________ 

Maandag 5 september 

BLOEMENCORSO WAGENS 

KIJKEN IN ZUNDERT 

Op het veilingterrein staan de creaties 

tentoongesteld, die gisteren tijdens de 

bloemencorso door de straten van 

Zundert trokken. Deze corso is de 

grootste van de wereld en bestaat al 

meer dan 80 jaar. Liefst twintig 

schitterende dahlia kunstwerken worden gedemonstreerd met figuratie, 

beweging en muziek. Een gids geeft uitleg, terwijl u de wagens van heel 

dichtbij en van alle kanten kunt bekijken. Daarna gaan we gezamenlijk 

gezellig lunchen bij Brasserie De Turfvaert in Rijsbergen. 

Prijs: inclusief entree, exclusief lunch en consumpties € 19,50. 

We vertrekken om 09.30 uur en verwachten rond 15.00 uur thuis te zijn. 

___________________________________________________________ 

Woensdag 7 september 

LUNCHEN BIJ DE KNEUT IN 

ULICOTEN 

In restaurant de Kneut gaan we 

vanmiddag heerlijk lunchen. U wordt 

zeer vriendelijk en gastvrij ontvangen 

door de eigenaren Dennis en Karin, 

zodat u zich al snel op uw gemak voelt. 

U kunt hier goed en tegen een zeer redelijke prijs eten. Eten en drinken is 

voor eigen rekening. 

Het terras is gezellig aangekleed en is deels overkapt. Afhankelijk van het 

weer gebruiken we binnen in het restaurant of buiten op het terras de lunch. 

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

vertrekken om 11.30 uur en keren rond 14.30 uur huiswaarts. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Zaterdag 10 september 

ACCORDEONMIDDAG IN “DE 

WEKKER” TE REUSEL 

Een uitstapje, speciaal voor de liefhebbers 

van accordeonmuziek. In feestzaal “De 

Wekker” spelen vanmiddag verschillende 

accordeonisten om hun talenten aan het 

publiek te laten zien. U mag neuriën, 

meezingen en zelfs een dansje wagen op 

de vloer. Het belooft een gezellige 

muziekmiddag te worden. Entree is gratis. 

U mag uw zelf meegebrachte lunchpakketje in de bus nuttigen daar wij  

om ca. 13.00 uur aanwezig dienen te zijn. 

Prijs: exclusief consumpties € 11,00. 

We vertrekken om 11.30 uur en zijn rond 17.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 

Donderdag 15 september 

BEZOEK ARBORETUM IN 

KALMTHOUT BELGIE 

Het Arboretum is een van de oudste en 

meest gevarieerde bomen-en plantentuinen 

in Vlaanderen. Een schitterende tuin van 

maar liefst 13 hectare met vele soorten 

planten, bomen en bloemen.  

U kunt een wandeling maken in de mooie tuin. De wandelpaden zijn 

vrijwel geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Een kijkje nemen in 

het plantencentrum voor plantgoed en advies. Of een bezoekje brengen aan 

de cadeau-en boekenshop voor natuur-,tuin-en kookboeken, bloemen-, 

groentezaden, streekproducten en cadeauartikelen. We gebruiken hier 

gezamenlijk de lunch. Deze is voor eigen rekening. 

Prijs: inclusief entree, exclusief lunch en consumpties € 24,00. 

We vertrekken om 10.00 uur en hopen rond 16.00 uur terug te zijn.  

__________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 16 september 

WANDELING EN KOFFIE 

DRINKEN AAN RAND VAN 

MASTBOS IN BREDA 

We maken een wandelingetje van 1,5 

km aan de rand van het Mastbos in 

Breda. Dit bos werd vroeger gebruikt 

voor de productie van scheepsmasten 

en deed tevens dienst als jachtterrein 

voor de “Heeren van Oranje”. Het Mastbos werd aangelegd door Graaf 

Hendrik III van Nassau. 

We starten de wandeling bij kasteel Bouvigne en het eindpunt is grand café 

Heeren van Oranje, dat gevestigd is in hotel Mastbosch. Hier drinken we 

samen een kopje koffie, eventueel met iets lekkers erbij. Dat zal vast wel 

smaken na een wandeling in de buitenlucht. 

Prijs: exclusief consumpties € 7,50. 

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

____________________________________________________________ 

Maandag 19 september 

FRIETJE ETEN BIJ FRITUUR ’T DORP 

IN POPPEL 

Voor als u een dagje geen zin heeft om te 

koken en gemakkelijk wil doen met eten. Bij 

Frituur ’t Dorp leveren ze goede kwaliteit en 

zijn zeer klantvriendelijk. Alles wordt vers 

bereid en alle ingrediënten zijn afkomstig van 

plaatselijke, ambachtelijke ondernemers. Zo 

eten we vandaag, eenvoudig maar lekker en 

bovendien heel gezellig met elkaar. 

Prijs: exclusief eten en drinken € 8,50. 

We vertrekken om 10.30 uur en zijn rond 14.30 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 21 september 

ZORGBOERDERIJ/CAMPING VAN 

’T ZANDEIND IN RIEL 

Op deze boerderij van fam. Huijbregts is 

altijd wat te beleven. Van relaxen op de 

camping, actieve workshops, vrolijke 

kinderen op de zorgboerderij tot blije 

koeien in de wei. U mag een kijkje 

nemen op de boerderij en camping. Al 

meer dan 15 jaar worden kinderen met 

autisme hier individueel begeleid. Je kunt 

hier koeien aaien en knuffelen. Er lopen 

Belgisch Witblauwen en Lakenvelder runderen in de wei. Deze dieren 

lopen altijd buiten, behalve in de wintermaanden dan staan ze een paar 

maanden op stal. In de boerderijwinkel kunt u puur natuurvlees kopen, ook 

Lakenvelder kroketten en worstenbroodjes.Van ’t Zandeind is de 

kindvriendelijkste camping van Europa.  

Prijs: exclusief consumpties € 5,00. 

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

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 30 september 

DINEREN IN RESTAURANT ROSA 

OP CAMPING PONDEROSA 

ULICOTEN 

Vakantiepark Capfun Ponderosa is een 

gezellige familiecamping in de bosrijke 

omgeving van Ulicoten. Ook als u geen 

gast bent op de camping, bent u van harte 

welkom voor een kopje koffie, lunch of diner. Vanavond gaan we hier 

genieten van een heerlijk diner.  

U mag zelf een keuze maken uit de menukaart. 

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

We vertrekken om 16.00 uur en zijn rond 21.30 uur thuis. 

____________________________________________________________ 
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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 Opstapbus ABC. 

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. 

 

Wij 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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