Programmaboekje

Samen op stap bus

Bloesemtocht
Zaterdag 16 en woensdag 20 april

april
2022
mei
2022

Rondvaart Veerse Meer
Woensdag 25 mei

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
€ 6,- per rit. De bus vertrekt om 13.00 uur vanaf Ter
Reede om u op te komen halen. We gaan elke week op
maandag en 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 22
maart op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00
uur via 0118 –448 329 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 welke uitjes nog ruimte hebben 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 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 op de wachtlijst kunnen benaderen.
Indien er niemand van de Samen op stap bus
aanwezig is, dan kunt u uw afmelding doorgeven
aan de receptie. 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 willen 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. Dus ook in de eerste twee weken nadat het boekje verschenen is, kunnen wij al uw boekingen al
definitief maken (mits er nog plaats is uiteraard). 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 april en mei 2022
Beste lezer,
Het programma van april en mei 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 22 maart 2022 vanaf 9.00 uur kunt u uw uitgekozen uitjes telefonisch opgeven. U
kunt de uitjes 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.
Met vriendelijke groeten,
Jaimy, Anneke en Gerda
Bij alle ritten is de prijs excl. koffie, thee en/of lunch!

Datum

Activiteit

Vertrek Prijs

Zaterdag
2 april

GEZELLIG DAGJE NAAR MONUMENTENSTAD BRIELLE
In vestigingsstad Brielle is altijd wat te beleven. Van winkelen tot cultuur,
van horeca tot musea. We maken er een leuke dag van. Onderweg
stoppen we voor een kopje koffie en tussen de middag genieten we van
een heerlijke lunch.

9.30 uur

€ 20,00

Dinsdag
5 april

VERRASSINGSTOCHT
Laat u zich verrassen. Het wordt een mooie tocht langs pittoreske dorpjes,
mooie en gezellige plekjes. We maken regelmatig een tussenstop om te
genieten.

8.30 uur

€ 25,00

BEZOEK OOSTERSCHELDE MUSEUM EN LUNCH IN YERSEKE
Aan de hand van meer dan 1600 objecten wordt het verhaal verteld van
het verdronken land van Zuid-Beveland en de rol die de Oosterschelde
heeft gespeeld bij het ontstaan van Yerseke. (incl. entree, koffie/thee en
een bolus)

9.30 uur

€ 26,00

Zaterdag
9 april

SHOPPEN IN BREDA
Heerlijk een dagje winkelen in de mooie stad Breda. U bent vrij om zelf op
pad te gaan.

9.30 uur

€ 25,00

Dinsdag
12 april

KRINGLOOPWINKELROUTE GOES EN ‘S-GRAVENPOLDER
Bezoek aan Kringloopwarenhuis Nobel, Kringloopwinkel Goed & Gebruikt
in Goes en Kringloopwinkel ’s Gravenpolder.

13.00 uur

€ 18,00

Woensdag
13 april

MIDDAGRONDRIT WALCHEREN EN KOFFIE BIJ GROENRIJK MIDDELBURG

13.00 uur

€ 18,00

Zaterdag
16 april

BLOESEMTOCHT EN LUNCH BIJ DE LANDING IN BAARLAND
De bloesemtocht is één van de mooiste tochten door Zeeland. Geniet van
de fruitteelt in bloei. Onderweg genieten we van een heerlijke lunch bij de
Landing (excl. lunch).

9.30 uur

€ 25,00

Woensdag
6 april

Datum

Activiteit

Vertrek Prijs

Dinsdag
19 april

DAGJE NAAR HULST EN OMGEVING
We bezoeken Hulst en haar omgeving. Een gebied voor ambiance met een
rijke historie, maar toch helemaal van nu.

9.30 uur

€ 20,00

Woensdag
20 april

BLOESEMTOCHT EN HEERLIJK DINEREN BIJ DE LANDBOUW IN GOES
Al rijdend genieten we van de mooie bloesem die in bloei staat. We sluiten
de dag af met een heerlijk diner bij de Landbouw in Goes (excl. diner)

13.00 uur

€ 18,00

Zaterdag
23 april

MOOIE RONDRIT SCHOUWEN DUIVELAND
We rijden over het mooie Schouwen Duiveland en onderweg stoppen we
om te genieten van de mooie plekjes.

9.30 uur

€ 25,00

Dinsdag
26 april

BEZOEK AAN EXOTISCH TUINCENTRUM EVENAAR ETTEN-LEUR
Speur naar leuke betaalbare cadeautjes op de oosterse markt, geurend
naar de Gordel van Smaragd. Neem de route langs de papegaaien en u
vindt de boeddhatempel te midden van een overdaad aan palmen,
kleurrijke planten en bloemen.

9.00 uur

€ 23,00

Zaterdag
30 april

BEZOEK AAN HET ARBORETUM TE KALMTHOUT
Het Arboretum is een van de oudste en meest gevarieerde bomen- en
plantentuinen in Vlaanderen. U kunt heerlijk wandelen door de tuinen of
genieten van een drankje in de cafetaria. (incl. entree)

9.30 uur

€ 23,00

Dinsdag
3 mei

BEZOEK AAN HET MAURITSHUIS IN DEN HAAG
De collectie van het Mauritshuis staat wereldwijd bekend om zijn unieke
verzameling schilderijen van Hollandse en Vlaamse meesters uit de
Gouden Eeuw. Het Mauritshuis is een relatief klein museum met een
verzameling van in totaal 800 schilderijen. In het unieke interieur komen
deze meesterwerken tot hun recht. (incl. entree/museumkaart geldig)

8.30 uur

€ 48,00

Woensdag
4 mei

RONDRIT WALCHEREN EN LUNCHEN BIJ VLIEGVELD MIDDEN ZEELAND
Na een mooie rondrit door het prachtige Walcheren strijken we neer bij
Vliegveld Midden Zeeland voor een heerlijke lunch. (excl. lunch)

9.30 uur

€ 25,00

Zaterdag
7 mei

RONDRIT ZUID-BEVELAND EN PANNENKOEKEN ETEN BIJ SPEK MIE
STROOP
We rijden door het mooie Zuid-Beveland en genieten van heerlijke
pannenkoeken tijdens de lunch. (excl. pannenkoek)

9.30 uur

€ 25,00

Dinsdag
10 mei

DAGJE SLUIS
U bent vrij om het mooie Sluis op eigen gelegenheid te ontdekken.

9.00 uur

€ 20,00

Woensdag
11 mei

MIDDAGRONDRIT ZEEUWS VLAANDEREN
Genieten van het mooie Zeeuws Vlaanderen. We stoppen op verschillende
plekjes om even de benen te strekken.

13.00 uur

€ 20,00

Zaterdag
14 mei

RONDRIT OVER DE ZWINROUTE
We volgen de Zwinroute met de bus langs diverse molens. Deze route
leidt je langs schorren, slikken en zandvlaktes. Maar ook door grensdorpen
met een typisch Vlaams karakter.

9.00 uur

€ 25,00

Datum
Dinsdag
17 mei

Activiteit

Vertrek Prijs

RONDRIT BRABANT
Vandaag maken we een mooie rondrit door Brabant, langs verschillende
leuke plekjes. We genieten onderweg van een heerlijk bakje koffie of thee
en kiezen samen een plek om te lunchen. (excl. lunch)

8.30 uur

€ 25,00

Woensdag
18 mei

RONDRIT SCHOUWEN DUIVELAND EN PANNENKOEKEN ETEN IN DE
GRAANHALM
Na een mooie rit nemen we tijd om te genieten van een overheerlijke
pannenkoek. (excl. pannenkoek)

9.30 uur

€ 25,00

Zaterdag
21 mei

BEZOEK AAN DE BASILIEK IN OUDENBOSCH
De basiliek is een prachtige grote koepelkerk uit het jaar 1865. De kerk
heeft een bijzondere band met het Vaticaan en is door paus Pius X
benoemd tot “basilica minor”.

9.30 uur

€ 23,00

Dinsdag
24 mei

RONDRIT THOLEN EN UITGEBREID LUNCHEN BIJ NON PLUS ULTRA
WOENSDRECHT
We maken een mooie rit over en door Tholen en genieten van een
uitgebreide lunch bij het gezellige restaurant “Non Plus Ultra” te
Woensdrecht. (excl. lunch)

11.00 uur

€ 25,00

RONDVAART OVER HET VEERSE MEER VANUIT MIDDELBURG
De rondvaart vertrekt vanuit Middelburg naar het Veerse Meer en gaat
door het Kanaal door Walcheren richting Veere. Mede door de hoogte van
het moderne schip heeft u een prachtig wijds uitzicht over Walcheren. Aan
het einde van het Kanaal door Walcheren zal de rondvaartboot een
schutting maken in de sluis van Veere. (incl. rondvaart)

12.30 uur

€ 23,00

Zaterdag
28 mei

BEZOEK AAN KAASBOERDERIJ EN THEETUIN MARIEKERKE
We nemen een kijkje op de kaasboerderij en theetuin in Mariekerke.

13.00 uur

€ 7,00

Dinsdag
31 mei

VERRASSINGSTOCHT
U wordt meegenomen op een reis vol verrassingen, mooie plekken, leuke
dorpjes, gezellige restaurantjes. Heerlijk genieten!

9.00 uur

€ 25,00

Woensdag
25 mei

UITJES UITGELICHT
Zaterdag 2 april: Dagje naar monumentenstad Brielle
Brielle staat met haar 371 rijksmonumenten en 43 gemeentelijke
Monumenten in de top tien van de meeste monumenten per
inwoner van Nederland. Het zijn er teveel om op te noemen.
Niet te missen Zijn de Sint-Catharijnekerk uit de 13e eeuw met haar
Prachtige orgel en klokkentoren, het Arsenaal uit 1708, het stadhuis
met daarachter de oude stadsgevangenis (waar nu het Historisch
Museum Den Briel gevestigd is) en natuurlijk de vestingwerken
zelf. Maar ook de straatjes met woonhuizen met gevelstenen
en oude pakhuizen zijn de moeite van het bekijken waard.
Zaterdag 30 april: Bezoek aan het Arboretum te Kalmthout
Arboretum Kalmthout is het resultaat van 160 jaar zaaien,
planten, opvolgen en evalueren. Het is fascinerend om te
ontdekken hoe bijzondere planten met prachtige bloesems
uit één enkel zaadje kunnen ontspruiten. Deze bomen- en
plantentuin heeft een collectie van meer dan 7.000
plantensoorten uit de hele wereld. Ieder seizoen zie je iets
nieuws.

Dinsdag 3 mei: Het Mauritshuis in Den Haag
In het hart van historisch en politiek Den Haag ligt het
Mauritshuis. Een klein museum van wereldformaat
met een formidabele collectie wereldberoemde
Nederlandse en Vlaamse 17de-eeuwse schilderkunst.
Je vindt er meesterwerken als het Meisje met de parel
van Johannes Vermeer en de Anatomische les van
dr. Niclaes Tulp van Rembrandt. In het Mauritshuis
word je geïnspireerd en geraakt door de sfeer, de
schilderijen en de menselijke verhalen bij die schilderijen.
Je zult zien dat de eeuwenoude kunst springlevend is.
Zaterdag 21 mei: Bezoek aan de Basiliek in Oudenbosch
De Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara is een roomskatholieke kerk te Oudenbosch. De kerk is een verkleinde
kopie van de Sint-Pietersbasiliek. Niet alleen van de
buitenkant heeft de Basiliek veel weg van de Sint Pieter
in Rome, ook aan de binnenkant is veel gekopieerd. Veel
van de standbeelden zijn overgenomen van de Sint-Pieter.
Het interieur is rijkelijk versierd met plafondschilderingen
en beelden. In de rechter zijbeuk staat een kleine kopie van
de Pietà van Michelangelo. In de hele basiliek zijn boven de
bogen engelen met een lauwerkrans en een palmtak te
zien.

TOT ZIENS BIJ DE BUS
Wij hopen u snel weer te mogen ontvangen bij 1 van de mooie en leuke uitstapjes van de Samen op Stap bus!

----------------------------------------------------------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

