Programmaboekje

Samen op stap bus

André Rieu live vanuit de bioscoop
Zaterdag 27 augustus

augustus
2022
september
2022

Hoogstraten in Groenten & Fruit
Zondag 18 september

Samen op stap bus:
uitstapjes én boodschappen
In dit programmaboekje vindt u alle uitstapjes voor de
komende maanden. Daarnaast rijden we een paar keer
in de week naar de supermarkt (AH XL). Kosten zijn
€ 7,- per rit. De bus vertrekt om 13.00 uur vanaf Ter
Reede om u op te komen halen. We gaan elke week op
maandag, donderdag en vrijdag.
Na de boodschappen drinken we samen nog een kopje
koffie bij Luncherie Extra Lekker.
Let op, u mag, i.v.m. ruimte en veiligheid in de bus,
max. 2 volle tassen meenemen!

Nog even de ‘spelregels’
De Samen op stap bus is er voor alle zelfstandig wonende 55 plussers in Vlissingen en Middelburg. Elke twee
maanden komt er een nieuw activiteitenprogramma uit, boordevol leuke uitjes. Als klant van de Samen op stap
bus krijgt u het boekje thuisgestuurd. Als u nog geen klant bent, kunt u het boekje aanvragen via 0118 – 448 329
of per e-mail samenopstapbus@wvozorg.nl. Heeft u zelf ideeën voor leuke uitjes dan horen we dat graag!
 AANMELDEN voor een uitje kan vanaf dinsdag 19
juli op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
via 0118 –448 329 of 06- 82493217 of per mail:
samenopstapbus@wvozorg.nl.
 U wordt thuis opgehaald en gebracht. De tijd die
vermeld staat in het programma is de tijd dat de bus
vanaf Ter Reede vertrekt om u op te halen. U hoeft
niet buiten klaar te staan. De vrijwilliger belt bij u
aan en begeleidt u naar de bus. Mocht er, om welke
reden dan ook, oponthoud zijn, dan bellen wij
vanuit de bus.
 Helaas kunnen wij geen personen vervoeren die
rolstoelafhankelijk zijn.
 Bent u vriend van de bus, dan mag u onbeperkt
uitjes boeken. Als u nog geen vriend van de bus
bent, mag u 4 uitjes boeken en worden overige
uitjes op de reservelijst geplaatst. Na 2 weken
bekijken wij bij welke uitjes er nog ruimte is en
nemen wij contact met u op als u vanaf de
reservelijst geplaatst kan worden voor het uitje.
Vriend worden van de bus kan op elk moment voor
€ 25,- per jaar en is geheel vrijwillig.
 U kunt boeken voor uzelf en 1 andere persoon,
bijvoorbeeld partner, vriend of vriendin. Als u boekt
voor een andere persoon wilt u dan de naam, adres

en telefoonnummer van deze persoon doorgeven
bij uw opgave.
 Als u op de reservelijst komt en er staan veel
mensen op de reservelijst dan bekijken wij of we
een extra bus of uitje kunnen inplannen.
 U betaalt contant aan de begeleider. Zorg dus voor
gepast geld!
 Alle prijzen zijn inclusief entree, begeleiding en
vervoer. Consumpties zijn, tenzij anders vermeld,
voor eigen rekening. De rondritten zijn exclusief
entree, omdat we vooraf niet weten of we iets gaan
bezoeken.
 Wanneer u boekt voor een bepaalde activiteit en u
kunt toch niet mee, dan stellen wij een tijdige
annulering (48 uur van tevoren) zeer op prijs, zodat
wij nog iemand van de wachtlijst kunnen
benaderen. Indien er niemand van de Samen op
stap bus aanwezig is, dan kunt u uw afmelding
doorgeven aan de receptie (0118 - 448 448).
Hebben wij kaartjes moeten reserveren en er is
geen andere gegadigde voor het plaatsbewijs dan
brengen wij de kosten in rekening.
 Natuurlijk mag u ook mee als u in de gemeente
Veere woont. Wij willen u dan verzoeken op te
stappen in Ter Reede te Vlissingen.


Vrienden van de Samen op stap bus:
Mocht u nog geen Vriend zijn en Vriend wil worden van de Samen op stap bus?
U kunt al Vriend van de bus worden voor een bedrag van € 25,- per jaar. Als Vriend van de bus mag u onbeperkt
boeken voor uitjes. Wilt u meer informatie of zich aanmelden dan kunt u contact opnemen met Samen op stap via
0118 – 448 329 of per e-mail samenopstapbus@wvozorg.nl.

Programma augustus en september 2022
Beste lezer,
Het programma van augustus en september zit weer vol met leuke, mooie en gezellige uitstapjes. We bezoeken
mooie musea, sfeervolle steden en gezellige restaurants. Wij wensen jullie veel plezier met het uitzoeken van de
reisjes en natuurlijk veel reisplezier. Dinsdag 19 juli 2022 vanaf 9.00 uur kunt u uw uitgekozen uitjes telefonisch
opgeven. U kunt dit ook via de mail: samenopstapbus@wvozorg.nl naar ons mailen. Telefonische aanmeldingen
worden op dezelfde manier behandeld als opgave via de mail. Let op: als wij aangeven dat uw boeking definitief is,
dan kunt u ervan uitgaan dat het doorgaat. Als het uitje alsnog niet doorgaat, hoort u dit tijdig van ons.
Verhoging kosten uitstapjes
Helaas zijn wij genoodzaakt door verhoging van brandstofkosten en overige kosten ook de prijzen van de uitjes te
verhogen. In de omschrijving kunt u terug lezen wat er in de prijs inbegrepen zit.
Bereikbaarheid
Wij krijgen regelmatig te horen dat het lastig is de planning voor de uitjes te bereiken. Om alles overzichtelijk te
maken, vindt u hieronder een overzicht met de tijden en telefoonnummers waarop wij bereikbaar zijn:
Maandagochtend 9.00-12.00 uur : 0118-448 329
Dinsdagochtend 9.00-12.00 uur : 0118 – 448 329
Donderdagochtend 9.00-12.00 uur: 0118- 448 329
Op de belochtend kunt u bellen met : 0118 – 448 329 of 06 – 82493217 tussen 9.00-12.00 uur.
Het komt voor dat u ons niet direct aan de telefoon krijgt. Spreek dan gerust de voicemail in, dan bellen wij u terug!
Afmelden voor een uitje kan ook bij de receptie van Ter Reede via 0118 – 448 448 (9.00-17.00 uur).
Met vriendelijke groeten,
Jaimy, Anneke en Gerda
Bij alle ritten is de prijs excl. koffie, thee en/of lunch! (Wijzigingen onder voorbehoud)

Datum

Activiteit

Vertrek Prijs

Dinsdag
2 augustus

BEZOEK CHOCOLADE MUSEUM ANTWERPEN
Chocolate Nation is een belevingsmuseum waar je maar liefst 10
verschillende smaken chocolade mag proeven. Ontdek de geschiedenis
van chocolade onder het genot van deze zoete lekkernij. (incl. entree)

9.00 uur

€ 53,00

Woensdag
3 augustus

RONDRIT SCHOUWEN DUIVELAND EN LUNCHEN BIJ RESTAURANT TWINS
Na een heerlijke rondrit over de dijken en duinen van Schouwen Duiveland
strijken we neer bij Restaurant Twins voor een uitgebreide lunch. (excl.
lunch)

9.30 uur

€ 32,00

Zaterdag
6 augustus

RONDVAART VLISSINGEN VIA NORTH SEA PORT
Uitje van 30 juli is verplaatst naar 6 augustus (=VOL GEBOEKT)

9.00 uur

€ 10,00

Zondag
7 augustus

HEERLIJK LUNCHEN AAN DE BOULEVARD VAN VLISSINGEN
Met uitzicht op de Westerschelde genieten we van een lekkere lunch.
(excl. lunch)

11.00 uur

€ 10,00

Datum

Activiteit

Vertrek Prijs

Dinsdag
9 augustus

RONDRIT LANGS DE BELGISCHE KUST
Vandaag maken we een mooie rondrit langs de Belgische kust en
ontdekken we samen mooie plekjes. Onderweg genieten we van een
bakje koffie of thee en zoeken we een gezellig plekje om te lunchen

9.00 uur

€ 42,00

Woensdag
10 augustus

DAGJE NAAR DE BEEKSE BERGEN
Gaat u mee op safari in het prachtige safaripark de Beekse Bergen. Met
onze Samen op stap “safari bus” ontdekken we de wereld van de Beekse
Bergen. Sta oog in oog met leeuwen, giraffen, zwarte paard antilopen en
nog meer wilde dieren. We bepalen ons eigen tempo en bewonderen de
uitgestrekte savannes en prachtige bosgebieden. We beleven spannende
momenten als de jachtluipaarden langs de bus sluipen en leren van heel
dichtbij of een zebra nu wit met zwart, of zwart met wit gestreept is!
(incl. entree).

9.00 uur

€ 70,00

Zaterdag
13 augustus

BURGHSE DAG
We genieten van een heerlijke dag in het mooie Burgh Haamstede.
Braderie, boerenmarkt en de Zeeuwse Ringrijders Vereniging o.a.
ringrijden en sjezen rijden rond de kerk. Maar ook het verleden vergeten
we niet. U kunt genieten van een voorstelling van Zeeuwse
klederdrachten, tal van oldtimers en een show van oude legervoertuigen.
De paarden spelen een grote rol, waaronder de dressuurshow.

9.30 uur

€ 25,00

Zondag
14 augustus

BEZOEK AAN TERRA MARIS IN OOSTKAPELLE (museumkaart is gratis)
Terra Maris, letterlijk land van de zee, is hét museum voor natuur en
landschap van Zeeland. Het museum is gevestigd in de voormalige
orangerie van kasteel Westhove, dat gelegen is in het prachtige
natuurgebied De Manteling van Walcheren, tussen Oostkapelle en
Domburg. Een afwisselende, levendige tentoonstelling neemt je mee door
de geschiedenis van het Zeeuwse landschap en laat je de rijk gevarieerde
Zeeuwse natuur zien. (incl. entree)

12.30 uur

€ 20,00

Dinsdag
16 augustus

VERRASSINGSTOCHT
Laat u verrassen door een heerlijke tocht met een onbekende
bestemming. U wordt meegenomen om vandaag heerlijk te genieten!

9.00 uur

€ 35,00

Woensdag
17 augustus

ZEEHONDENSAFARI VANUIT ZIERIKZEE
Op één van de zandbanken in de Oosterschelde is een grote groep
zeehonden neergestreken waar we met laag tij heel dichtbij kunnen
komen. Tijdens de speciale zeehondensafari van Frisia rondvaarten nemen
we uitgebreid de tijd om in stilte van deze prachtige dieren te genieten.
Een unieke kans! (incl. rondvaart)

9.00 uur

€ 40,00

Zaterdag
20 augustus

RONDRIT DOOR BRABANT
We maken een mooie rit door het Brabantse landschap en genieten onder
tussen van de natuur en de dorpjes. Samen zoeken we een gezellig plekje
om te lunchen.

9.00 uur

€ 37,00

Zondag
21 augustus

DAGJE IKEA
We gaan shoppen bij Ikea Breda waar u op eigen gelegenheid de winkel
kan bekijken.

9.30 uur

€ 32,00

Datum

Activiteit

Vertrek Prijs

Dinsdag
23 augustus

MIDDAGRIT WALCHEREN EN KOFFIE BIJ ORANJEZON
Samen genieten van de mooie landschappen van Walcheren. We strijken
neer bij Oranjezon voor een kopje koffie/thee. (excl. koffie/thee)

12.30 uur

€ 20,00

Woensdag
24 augustus

MET DE WATERBUS VAN ROTTERDAM NAAR DORDRECHT
(REEDS VOLGEBOEKT)
Door de vele aanmeldingen in juli, is het uitje nogmaals op het programma
gezet voor alle leden die op de wachtlijst stonden.
(excl. lunch/incl. rondvaart)

9.00 uur

€ 37,50

Vrijdag
26 augustus

JUBILEUMCONCERT SCHELDELOODSENKOOR
Het Scheldeloodsenkoor geeft een prachtig concert in de St.Jacobskerk te
Vlissingen om haar 50-jarig jubileum te vieren. (incl. entree)

18.00 uur

€ 22,00

Zaterdag
27 augustus

ANDRÉ RIEU’S MAASTRICHTCONCERT IN DE BIOSCOOP
Samen heerlijk genieten van de mooie en gezellige muziek van André Rieu
bij Cine City. Het concert zal een feestelijk en betoverend evenement zijn.
Vanaf het historisch Vrijthof zullen feel-good classics, show-tunes en
natuurlijk vrolijke walsen ten gehore gebracht worden. Samen met het
Johann Strauss Orchestra en speciale gasten, maakt André er een
opbeurend en romantisch feest van. (incl. entree)

18.30 uur

€ 23,00

Zondag
28 augustus

BUFFETCRUISE OVER DE LINGE (ALL INCLUSIVE)
Trossen los en heerlijk genieten van een prachtige vaart over de Linge. We
laten ons meevoeren over het water en kijken onze ogen uit in de
omgeving. We worden verwend met een uitgebreid lunchbuffet met voor
ieder wat lekkers in het aanbod. (incl. rondvaart en lunchbuffet)

8.00 uur

€ 95,00

Dinsdag
30 augustus

RONDRIT ZUID-BEVELAND EN BOERENLUNCH BIJ ZORGBOERDERIJ DE
NOORDHOEK
Na een mooie rit door de Bevelands natuur laten we ons verwennen door
een heerlijke boerenlunch met o.a. croissants, belegde broodjes,
versgeperste jus d’orange, gebakken ei en vers fruit. Heerlijk! (incl. lunch)

9.30 uur

€ 47,00

Woensdag
31 augustus

BEZOEK AAN WOUDRICHEM EN PANNENKOEKEN ETEN
De vesting van Woudrichem is klein en perfect om te voet te verkennen.
Ontdek de oude straatjes, historische hoogtepunten als de Mauritskerk,
de molen en de stadswallen. Als lunch gaan we heerlijk pannenkoeken
eten. (excl. pannenkoek)

9.00 uur

€ 45,00

Zaterdag
3 september

BEZOEK AAN HET ZEEUWS MUSEUM (Museumkaart gratis)
In het Zeeuws museum ontdek je een onverwachte kant van Zeeland.
Wandtapijten uit de 16e eeuw, traditionele Zeeuwse kostuums en
hedendaagse kunstwerken. (incl. entree)

12.30 uur

€ 20,00

Zondag
4 september

DAGJE SLUIS
u bent vrij om te genieten van een dagje Sluis.

9.30 uur

€ 27,00

Datum

Activiteit

Vertrek Prijs

Dinsdag
6 september

BEZOEK AAN DE HISTORISCHE MARKT IN VEERE
Op de historische markt in Veere loop je zomaar tegen een paard aan dat
wordt beslagen. Of tegen een scharensliep of een monnik. Natuurlijk wel
in traditioneel kostuum, net als de burgers en verkopers die in Zeeuwse
klederdracht rondlopen. Je moet hier niet zijn voor nieuwe of moderne
spullen, maar wel als met een nostalgisch tintje, zoals brocanterie,
speelgoed en streekproducten.

12.00 uur

€ 20,00

Woensdag
7 september

MOSSELEN ETEN ALS LUNCH IN PHILIPPINE
We bezoeken het mooie Zeeuws Vlaanderen en gaan heerlijk mosselen
eten bij de Oude Haven in Philippine. (excl. mosselen)

9.30 uur

€ 27,00

Zaterdag
10 september

VERRASSINGSTOCHT
Laat u verrassen door een heerlijke tocht met een onbekende
bestemming. U wordt meegenomen om vandaag heerlijk te genieten!

9.00 uur

€ 35,00

Zondag
11 september

MIDDAGRIT ZUID BEVELAND
We rijden door het mooie Beveland en zoeken samen naar een leuk plekje
voor een bakje koffie/thee.

12.30 uur

€ 25,00

Dinsdag
13 september

BEZOEK AAN DE MARKTHAL IN ROTTERDAM
In de hal bevindt zich de markt met zo’n 100 vers units, circa 15 food
shops en diverse restaurants. Wie tussen de marktkramen door loopt en
omhoog kijkt, ziet het kunstwerk ‘Horn of plenty’ (Hoorn des overvloeds)
van Arno Coenen en Iris Roskam. Door dit grootste kunstwerk van
Nederland wordt de Markthal ook wel de Nederlandse versie van de
Sixtijnse Kapel genoemd.

9.30 uur

€ 40,00

Woensdag
14 september

DINEREN BIJ GRAND CAFE WILLEM
Samen genieten van een heerlijk diner. (excl. diner)

16.00 uur

€ 10,00

Zaterdag
17 september

JAZZ BY THE SEA DOMBURG
We genieten samen van een muzikale middag in Domburg.

12.30 uur

€ 15,00

Zondag
18 september

HOOGSTRATEN IN GROENTEN & BLOEMEN
Met ‘Hoogstraten in groenten & bloemen’ wordt in Hoogstraten de zomer
symbolisch afgesloten. Het hele centrum wordt omgetoverd tot een
indrukwekkende openluchttentoonstelling met verrassende en
driedimensionale creaties in bloemen, groenten en fruit.

9.30 uur

€ 35,00

Dinsdag
20 september

LUNCHEN BIJ VAN DER VALK MIDDELBURG
Bij Van der Valk in Middelburg genieten we van een uitgebreid lunchbuffet
met o.a. soep, carpaccio, zalm, luxe broodjes, vis- en vleesgerechten en
een saladebuffet. (incl. lunchbuffet)

11.00 uur

€ 35,00

Woensdag
21 september

VAREN DOOR DE BIESCHBOSCH MET HEERLIJKE LUNCH
Een rondvaart in de Biesbosch is een echte beleving! De comfortabele
boten zijn verwarmd en uitgerust met een toilet, bar en geluidsinstallatie. Alle rondvaartboten zijn voorzien van een groot panoramadek,
waardoor u kunt genieten van een wijds uitzicht van de Biesbosch. Tijdens
de rondvaart genieten we van een uitgebreide lunch op etagères. (incl.
rondvaart en lunch)

9.00 uur

€ 80,00

Datum

Activiteit

Vertrek Prijs

Zaterdag
24 september

PANORAMA WALCHEREN
Het panorama is in 1795 uitgevonden door de Ierse kunstenaar Robert
Barker. De kijker staat in het middelpunt van een groot, goed verlicht
cilindervormig schilderij. Het geeft je de illusie in een nieuwe werkelijkheid
gestapt te zijn. (incl. entree)

12.30 uur

€ 12,00

Zondag
25 september

ROMMELMARKT IN GOES
Op de grote markt in Goes staan verschillende verkopers met leuke 2e
hands spullen.

12.30 uur

€ 20,00

Dinsdag
27 september

NATURALIS LEIDEN (museumkaart is gratis)
In Naturalis dompelt jong en oud zich onder in de wonderlijke wereld die
natuur heet. Ga op ontdekkingstocht door de fonkelnieuwe
tentoonstellingszalen vól met het mooiste uit de natuur. (incl. entree)

9.00 uur

€ 65,00

Woensdag
28 september

RONDRIT SCHOUWEN DUIVELAND EN FLAKKEE EN BEZOEK AAN
GEITENBOERDERIJ DE MÈKKERSTEE
Na een mooie rit over de eilanden strijken we neer bij Geitenboerderij de
Mèkkerstee. Hier kunnen we de geitjes bekijken, de kaasmakerij
bewonderen en een lekker hapje in het restaurant doen. (excl. lunch)

9.30 uur

€ 25,00

UITJES UITGELICHT
NATURALIS LEIDEN
Ga op ontdekking langs de diepzee en eindig op een
bergtop. Onderweg ontmoet je een grote diversiteit aan
planten en dieren. In de dinotijd staat u oog in oog met T.
rex Trix. Haar tijdgenoten en andere oer reptielen maken de
spectaculaire Dinotijd-zaal compleet. We bezoeken
verschillende zalen met diverse thema’s o.a. over de aarde,
de dood en de ijstijd. Een bezoek aan Naturalis is een
combinatie van zien, doen en beleven.
BUFFETCRUISE OVER DE LINGE
Vanaf het water geniet u van het schitterende landschap
van de Betuwe. Achter de groene bomen ziet u op de
oevers een landschap met typische boerenhoeves, kerkjes
en kronkelende dijkjes en wellicht zien we wild onderweg!
Wat is Nederland toch mooi, 4 seizoenen lang! ’s Middags
vaart u uit voor een prachtige tocht over de Linge. Tijdens
de vaart krijgen we een heerlijk buffet aangeboden met
voor ieder wat wils.

WINKELEN BIJ IKEA
We struinen heerlijk door de winkel van Ikea waar we onze
ogen uit kijken bij het aanbod aan meubels, mooie en
kleurrijke decoratieve voorwerpen, bloemen en planten,
handige huishoudproducten en nog veel meer. In het
restaurant nemen we even pauze met een heerlijk bakje
koffie of thee.

----------------------------------------------------------U kunt ook schriftelijk uitjes boeken
Vul onderstaande gegevens in en stuur naar: Samen op stap bus, Vredehoflaan 370, 4382 CJ Vlissingen
(of geef het formulier af bij de receptie in Ter Reede)
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:

O

Ik wil graag Vriend worden van de Samen op stap bus voor minimaal € 25,- per jaar (aanvinken indien van
toepassing).

Geeft zich op voor de volgende uitjes:

1

5

2

6

3

7

4

8

