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info: www.opstapbusabc.nl 

email: info@opstapbusabc.nl 
 

Voor aanmeldingen en reserveringen bel met: 
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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. 
 

Wij wensen u veel plezierige uitstapjes. 

 

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: Deze foto is gemaakt in het buitengebied van Chaam en 

lijkt een plaatje uit de oude doos. Maar dat is maar schijn. Vroeger 

sloeg de boer in het voorjaar, na het uitrijden van de mest, de hand 

aan de ploeg. Dagenlang liep hij achter de ploeg die getrokken werd 

door een trekpaard. Vervolgens kon er ingezaaid worden. 

Tegenwoordig hebben we daar allerlei machines voor die 

voortgetrokken worden door de tractor. Maar soms grijpen 

hobbyboeren terug naar deze oude werkwijze, zoals ook deze heren 

doen. Ze voelen de liefde voor het oude ambt én voor het trekpaard. 

En zo af en toe moet er even gerust worden. Het levert in ieder geval 

een nostalgisch plaatje op. 

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. 
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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 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 MAART 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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Bericht van het bestuur 
____________________________________________________________ 

 

Wij zijn dringend op zoek naar : 

 

Een secretaris 

 
Werkzaamheden secretaris in overleg, 

deze kunnen o.a. bestaan uit: 

- beheer aanmeldformulieren vrijwilligers/klanten 
- mailbox bijhouden en verzorgen van de correspondentie 
- opstellen agenda en notuleren bij vergaderingen 
- contacten onderhouden met instanties 

 

Ook kunnen wij altijd chauffeurs/begeleiders gebruiken 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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In memoriam   Luciënne de Swart 
 

 

 
Wij ontvingen het trieste bericht dat op 1 februari 

jl., onze vrijwilligster Luciënne de Swart op 69-

jarige leeftijd geheel onverwacht was overleden. 

 
Vanaf het begin in 2015 toen de Opstapbus is gaan 

rijden, werd zij begeleidster bij onze organisatie. 

Ongeveer een half jaar geleden moest zij helaas 

stoppen met deze werkzaamheden, vanwege haar gezondheid. 

 
Wij zijn dankbaar voor haar jarenlange inzet om onze klanten geduldig en 

zorgzaam te ondersteunen, zodat de deelnemers onbezorgd konden 

genieten van de gezellige uitstapjes. 

 
Wij zullen Luciënne node missen en wensen haar man Ad en de familie 

veel sterkte toe met dit grote verlies. 

 

 
Bestuur en vrijwilligers van de Opstapbus ABC 
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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. Het Rabo Contactpunt 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 4 april Baarle-Nassau 10.00 uur 

Dinsdag 11 april Alphen 10.00 uur 

Dinsdag 18 april Chaam 10.00 uur 

Dinsdag 25 april Baarle-Nassau 10.00 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 

____________________________________________________________ 

Maandag 3 april 

OP SAFARI IN DE BEEKSE 

BERGEN TE 

HILVARENBEEK 

De Beekse Bergen is het grootste 

dierenpark van de Benelux qua 

oppervlakte, met meer dan 100 

verschillende diersoorten. Het 

belooft een avontuurlijk en 

leerzaam dagje uit te worden. 

Met de eigen bus rijden we door het park en komen oog in oog te staan met 

giraffen, leeuwen, apen, zebra’s en nog vele andere wilde dieren. In de 

loop van de dag heeft u de mogelijkheid om ook een bootsafari te maken 

van ca. een half uur. Tijdens deze ontspannende tocht geniet u van dieren 

die zich in, op en langs het water bevinden, zoals neushoorns en 

ringstaartmaki’s. Tussendoor kunt u op eigen gelegenheid lunchen bij een 

van de vele eettentjes. Maar u mag ook uw eigen meegebrachte 

lunchpakketje en drinken nuttigen op een picknick bankje in het park. 

Prijs: inclusief entree, exclusief eten en drinken € 45,00.  

We vertrekken om 09.30 uur en verwachten rond 16.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

Donderdag 6 april 

DINER BIJ DE DRIE LINDEN IN MOLENSCHOT 

Gelegen naast de heilige St. Annakapel in het centrum van Molenschot, is 

de monumentale herbergboerderij uit 1843 gevestigd. In deze prachtige 

horecagelegenheid is een sfeervol restaurant en een gezellig dorpscafé 

gevestigd. We gaan vanavond genieten van een heerlijk diner in een 

ontspannende omgeving. Eigenaar en chef-kok Niels Baans werkt het liefst 

met verse, seizoensgebonden streekproducten. De vis wordt dagvers uit 

Yerseke gehaald en het vlees is afkomstig van de echte Keurslager. U mag 

zelf een keuze maken van de uitgebreide menukaart. 

Prijs: exclusief diner en drankjes € 8,50. 

We vertrekken om 17.00 uur en zijn rond 22.00 uur thuis. 

____________________________________________________________ 

Woensdag 12 april 

BEZOEK BAKKERIJMUSEUM TE 

LUYKSGESTEL 

Dit museum viert dit jaar haar 50-jarig 

jubileum. Hoe werkte de bakker 

vroeger? U komt alles te weten over het 

ambacht brood bakken. Hier wordt nog 

brood gebakken in een houtgestookte 

oven uit 1850. U krijgt een rondleiding 

in de molen en bakkersmuseum van ca. een uur. In de loop van de middag 

krijgt u een kopje koffie/thee aangeboden. Naast ambachtelijk brood en 

lekkernijen is er ook een leuk, nostalgisch snoepwinkeltje met snoep uit 

grootmoederstijd. Zoethout, kaneelstokken, stroopsoldaatjes en nog heel 

veel meer. Er is ook thee verkrijgbaar, in vele lekkere smaken. 

Prijs: inclusief entree met rondleiding en kopje koffie/thee € 30,00.  

We vertrekken om 12.30 uur en verwachten rond 17.30 uur terug te zijn. 

__________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Vrijdag 14 april 

HIGH TEA OP ZORGBOERDERIJ 

WILGENHART IN MOLENSCHOT 

In en rondom deze zorgboerderij valt er 

genoeg leuks te beleven. Er is een 

dierenweide met alpaca’s, geitjes, 

schapen en kippen, een binnen-en 

buitenmoestuin, camping en een streekwinkel. Op het terras heeft u een 

prachtig uitzicht op de weilanden en koeien. Vanmiddag gaan we hier 

genieten van een verrukkelijke high tea, dat wordt verzorgd door de 

medewerkers. De high tea bestaat uit drie gangen. We beginnen met een 

soepje van producten afkomstig van hun eigen land, met heerlijke dippers. 

Daarna volgen de zoete lekkernijen, o.a. huisgemaakte wafeltjes met 

slagroom en we sluiten af met verschillende gezonde en iets minder 

gezonde snacks. De high tea is inclusief thee of koffie. 

Prijs: inclusief high tea, exclusief extra drankjes € 22,00. 

We vertrekken om 10.30 uur en zijn rond 15.30 uur thuis. 

__________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Maandag 17 april 

WINKELCENTRUM ROSADA TE 

ROOSENDAAL 

Een dagje gezellig, betaalbaar shoppen 

in het winkelcentrum: Designer Outlet 

Roosendaal, voorheen Rosada. Het is de 

derde outletcenter van Nederland met 

veel mooie winkels, restaurantjes, cafés 

en terrasjes. Dit winkelcentrum is gebouwd in de stijl van een houten dorp.  

U vindt hier maar liefst 85 winkels met altijd afgeprijsde topmerken. De 

korting varieert van 30 tot 70% op artikelen zoals kleding, schoeisel, 

persoonlijke verzorgingsproducten etc. Misschien wilt u uw 

voorjaarsgarderobe nog aanvullen? Er zijn volop gelegenheden waar u de 

mogelijkheid heeft om te lunchen of een kopje koffie te drinken. 

Heeft u ook zin om mee te gaan? 

Prijs: exclusief lunch en consumpties € 13,50. 

We vertrekken om 10.00 uur en verwachten rond 16.00 uur thuis te zijn. 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Woensdag 19 april 

PANNENKOEKEN ETEN BIJ HET 

SMOKKELAARTJE IN STRIJBEEK 

In een prachtig natuurgebied, tussen de 

bossen, heide en vennen is familierestaurant 

Het Smokkelaartje gevestigd. Een 

uitstekende locatie voor wandelaars, fietsers 

of ruiters om wat te drinken en te eten. 

Buiten is een groot terras met speelweide, picknick banken en zijn er 

diverse dieren zoals: varkens, kippen en schapen. 

We gaan hier smullen van een lekkere pannenkoek, waarbij u de keuze 

heeft uit vele soorten, zoete en hartelijke smaken. Maar u mag natuurlijk 

ook iets anders bestellen van de menukaart. 

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

We vertrekken om 10.00 uur en gaan rond 14.00 uur huiswaarts. 

___________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

Donderdag 20 april 

LUNCHEN IN ABDIJ 

KONINGSHOEVEN IN BERKEL-

ENSCHOT 

Net voorbij Tilburg op een prachtige 

locatie bevindt zich Abdij Onze Lieve 

Vrouw van Koningshoeven. In dit 

klooster wonen, leven en werken 21 monniken. Dit klooster is een huis van 

gebed maar ook van arbeid. Het bekende trappistenbier La Trappe wordt 

hier sinds 1884 gebrouwen. Ook wordt er door de trappisten biologische 

kaas, jam, chocolade en brood gemaakt. Zij leven o.a. van de verkoop van 

hun zelfgemaakte producten. In het Proeflokaal La Trappe, een stijlvolle 

horecagelegenheid, gaan we vanmiddag heerlijk lunchen. U mag zelf een 

keuze maken van de menukaart. 

Bij mooi weer is het grote buitenterras geopend. Een wandeling maken in 

de kloostertuinen is beslist de moeite waard. In het kloosterwinkeltje kunt 

u, als u dit wilt, o.a. trappistenbier, glaswerk, kaas en chocolade kopen. 

Prijs: exclusief lunch en consumpties € 10,00. 

We vertrekken om 10.30 uur en verwachten rond 16.00 uur thuis te zijn. 

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

Donderdag 27 april 

WANDELING IN DE LOONSE EN 

DRUNENSE DUINEN 

Eén van de mooiste plaatsen van 

Brabant, Nationaal Park de Loonse en 

Drunense duinen, ruim 3500 hectare 

groot. Met bos, heide maar vooral veel zand. Het is één van de grootste 

stuifzandgebieden van West-Europa, en het wordt ook wel “de Brabantse 

Sahara” genoemd.  

We maken hier een wandeling van 400 meter over een comfortabel 

betonnen voetpad, ook geschikt voor een rolstoel. 

Na de wandeling sluiten we de middag af met een lekker drankje op het 

mooie terras bij brasserie Landgoed Bosch en Duin. 

Prijs: exclusief consumpties € 10,00. 

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

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige sponsor: Trommelen boekhoudbureau Alphen  
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