Programmaboekje

Samen op stap bus

Dag op het water in de Biesbosch
Woensdag 14 augustus

augustus
september
2019

Zomerbloemen-tentoonstelling Naaldwijk
Vrijdag 13 september

Samen op stap:
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 € 5,- 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. Op vrijdag 1 x
in de 2 weken.
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 samenopstapbus@wvozorg.nl. Heeft u zelf ideeën voor leuke uitjes dan horen we dat graag!
 Aanmelden voor een uitje kan op maandag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via 0118
– 448 329 of 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 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
bezoeken.
 Wanneer u boekt voor een bepaalde activiteit en u
kunt toch niet mee, dan stellen wij een tijdige
annulering (48 uur 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.


Op vertoon van De WVO Voordeelpas ontvangt u € 0,50 korting op alle ritten. Bent u niet in het bezit van De
WVO Voordeelpas maar wilt u deze wel ontvangen? U kunt voor slechts € 7,50 per jaar De WVO Voordeelpas
aanvragen via 0118 – 448 448 of www.wvozorg.nl/samenopstap.

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 zich aanmelden of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Samen op stap via 0118 – 448 329 of
per mail samenopstapbus@wvozorg.nl.

Programma augustus en september 2019
We hebben weer een hoop gezellige uitjes voor u in petto, zoals: een dag op het water bij de Biesbosch, rondvaart
met de fluisterboot, bezoek aan het Kaslokaal in Oostkapelle, dierentuin Planckendael, bezoek aan Schiphol.
In oktober of november staat musical Soldaat van Oranje op de agenda. Als u voor deze musical belangstelling
heeft, kunt u zich alvast opgeven zodat wij de kaarten kunnen bestellen:
… …… Musical Soldaat van Oranje
vertrek 8.30 uur kosten rond € 120,-.
Als u een uitje wilt annuleren, wilt u dit tijdig doorgeven zodat wij klanten van de reservelijst kunnen benaderen?
Wij wensen u een fijne zomer en veel plezier met het uitzoeken van uitstapjes en het samen op stap gaan!

Datum

Activiteit

Vertrek Prijs

Vrijdag
2 augustus

RONDRIT OVER GOEREE EN BEZOEK FAUNAPARK FLAKKEE
Faunapark Flakkee is een mooi aangelegd park van 25.000 m2 vol flora en
fauna. Het park heeft een ruime variëteit aan dieren dat varieert van
parkieten tot roofvogels, uilen en grotere dieren zoals herten.(incl. entree)

9.00 uur

€ 36,50

Zaterdag
3 augustus

RONDRIT SCHOUWEN, LUNCHEN, BEZOEK ALPACA EN FALABELLA RANCH
Na een leuke rondrit en een heerlijke lunch brengen we een bezoek aan de
Alpacas en Falabellas in het Zeeuwse Kerkwerve. We krijgen een
rondleiding over de ranch waar de kleurrijke kudde van o.a. 25 Alpacas te
zien en te aaien is. (incl. entree)

9.00 uur

€ 32,50

Zaterdag
3 augustus

BEZOEK AAN STOOMGROEP KERKWERVE
Omdat dit uitje ook in het vorige boekje stond is het reeds volgeboekt.

9.00 uur

€ 21,50

Zondag
4 augustus

OPTREDEN DE ZILVERMEEUWEN IN TER REEDE
Omdat dit uitje ook in het vorige boekje stond is het reeds volgeboekt.

13.00 uur

€ 8,50

Zondag
4 augustus

HET VAREND BLOEMENCORSO IN HET WESTLAND
Omdat dit uitje ook in het vorige boekje stond is het reeds volgeboekt.

9.00 uur

€ 34,50

Dinsdag
6 augustus

THEETUIN HET NOORDLAND EN RONDRIT ZUID BEVELAND
Omdat dit uitje ook in het vorige boekje stond is het reeds volgeboekt.

12.30 uur

€ 19,50

Woensdag
7 augustus

MOSSELEN ETEN IN YERSEKE EN BEZOEK OOSTERSCHELDEMUSEUM
In een van de mooiste monumentale panden van Yerseke bevindt zich het
Oosterscheldemuseum. U ziet hier de geschiedenis van de oester- en
mosselcultuur en hoort het verhaal van het verdronken land van ZuidBeveland.
Daarna gaan we heerlijk verse mosselen eten, want dat mag bij een
bezoek aan Yerseke zeker niet ontbreken!
Incl. entree en rondleiding, excl. Mosselen.

12.30 uur

€ 19,50

Vrijdag
9 augustus

LUNCHEN EN RONDVAART ALBLASSERWAARD
We bekijken de prachtige natuur van de Alblasserwaard vanaf het water.
We varen langs het beroemde Appelhuisje richting de mooie dorpjes van
de Alblasserwaard, de Nes, Oud Alblas, Bleskensgraaf. Een aanrader! (incl.
vaartocht)

8.30 uur

€ 42,50

Zaterdag
10 augustus

OPENLUCHTMUSEUM DE DUINHUISJES IN ROCKANJE
Via een mooie route met lunch onderweg gaan we ’s middags de
duinhuisjes bezoeken. Bij openluchtmuseum De Duinhuisjes stapt u terug
in de tijd. Het museum bestaat uit 4 originele duinboerderijtjes daterend
van 1850 tot 1910. De woninkjes zijn ingericht in de stijl zoals dat
gebruikelijk was rond 1900.
Tevens is er vandaag een streekwarenmarkt. (incl. entree)

9.00 uur

€ 29,50

Zondag
11 augustus

ZEEUWSE VLIEGDAGEN MIDDEN ZEELAND
Tijdens de Zeeuwse Vliegdagen kunnen luchtvaartliefhebbers hun hart
ophalen. Er is van alles te zien en te beleven. Van demonstraties met
modelvliegtuigen tot ballonvaren en zweefvliegen. (Incl. entree)

9.30 uur

€ 19,00

Zondag
11 augustus

TRUMPET VARIATIONS IN TER REEDE
Een uniek en professioneel trompetduo dat een fantastisch programma
heeft samengesteld met bekende en minder bekende liederen, gestoken
in een fris en modern jasje. (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
13 augustus

PASAR MALAM IN DORDRECHT
Een sfeervolle markt waar u zich waant in een Indonesische wereld. Er zijn
meer dan 100 kramen met een variatie van Oosterse producten, massages
en de lekkerste Indische maaltijden en snacks. Selamat makan!

9.00 uur

€ 23,50

Woensdag
14 augustus

DAG OP HET WATER IN DE BIESBOSCH
U wordt ontvangen met koffie en appelgebak en vertrekt
vanuit Drimmelen vanaf de aanlegsteiger en vaart dwars door de prachtige
Biesbosch naar Werkendam. Vanaf de Merwede komt u o.a. langs Dordts
Kil en Het Hollands Diep. Rond de middag staat er een uitgebreide lunch
voor u klaar. Gegarandeerd een dag om nooit te vergeten. (all incl)

8.00 uur

€ 62,50

Vrijdag
16 augustus

RONDRIT WALCHEREN EN KOFFIE BIJ KASLOKAAL IN OOSTKAPELLE
De chauffeur verzorgt een leuke rondrit door het landschap van ons mooie
Walcheren. Misschien komt u op plekjes die u nog nooit gezien heeft.
Onderweg drinken we koffie bij een bijzonder fijne plek, ‘Het Kaslokaal’ in
Oostkapelle. Laat u verrassen!

12.30 uur

€ 15,00

Zondag
18 augustus

BUFFETCRUISE OP DE LINGE (LEERDAM)
Vanuit een comfortabele rondvaartboot verkennen we het mooie
landschap van de Betuwe vanaf het water. U ziet een landschap met
typisch boerenhoeves, kerkjes en kronkelende dijkjes. Onderweg geniet u
van een uitgebreid lunchbuffet. (incl. vaartocht met uitgebreide lunch)

8.30 uur

€ 62,50

Zondag
18 augustus

OPTREDEN GABRIELE EN JULIO IN TER REEDE
Laat u meenemen op reis naar Engeland, Ierland en Schotland door het
warme en glasheldere stemgeluid van zanger Gabriele Kohl en de
begeleiding op gitaar door Julio Melio. (incl.koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
20 augustus

VOLLEDIG VERZORGDE DAG MET KOETSENRONDRIT
Met de paardentram door de mooie Alblasserwaard, onderweg stoppen
we een aantal keer voor koffie, thee of fris en voor een uitgebreide warme
lunch. (incl. koffie, thee, lunch)

8.30 uur

€ 59,50

Woensdag
21 augustus

WINKELEN EN BEZOEK AAN SEIZOENSMARKT RENESSE
De markt in Renesse is een trekpleister voor jong en oud. Met o.a. fruit,
groente, kleding, vis, brood en toeristische artikelen.

8.30 uur

€ 17,00

Vrijdag
23 augustus

RONDVAART DOOR HAVEN VAN VLISSINGEN
Beleef de Vlissingse haven vanaf het water en van binnenuit. Een gids
geeft u een toelichting over wat u allemaal ziet en hoort. U ziet
bijvoorbeeld de bedrijven, de kades met kranen, loodsen en het laden en
lossen van de zee- en binnenvaartschepen. Aan boord heeft u de
mogelijkheid om te lunchen met bijvoorbeeld een broodje of friet.

10.30 uur

€ 15,00

Zaterdag
24 augustus

BEZOEK AAN KONINKLIJKE STALLEN EN KOETSENRONDRIT DEN HAAG
Een unieke kans om deze bijzondere gebouwen in de hofstad te bezoeken.
In de Koninklijke Stallen in Den Haag bevinden zich onder andere de vele
rijtuigen van het Koninklijk Huis. Het meest bekend is natuurlijk de Glazen
Koets (de Gouden Koets is wegens restauratie niet te zien). Vervolgens
gaan we lunchen en na de lunch maken we een rondrit met een gouden
koets door Den Haag. (incl. entree stallen en koetsenrondrit)

8.30 uur

€ 52,50

Zaterdag
24 augustus

THEETUIN HET NOORDLAND EN RONDRIT ZUID BEVELAND
Vandaag brengen we een bezoek aan Theetuin Het Noordland. We drinken
er koffie of thee met iets lekkers erbij. Vooraf en daarna dwalen we door
het mooie Bevelandse landschap (incl. koffie en gebak)

12.30 uur

€ 19,50

Zondag
25 augustus

VERRASSINGSTOCHT
Deze gezellige, leuke tocht wordt georganiseerd door onze chauffeurs
Sjaak de Fouw en Marco Boone.

8.30 uur

€ 34,50

Zondag
25 augustus

KOOR VAN TANTE DOOR IN TER REEDE
Dit gezellige dameskoor uit Bergen op Zoom heeft een repertoire
variërend van smartlappen en levensliederen tot heerlijke meezingers.

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
27 augustus

VAREN SCHELDE FERRY, GROEDE RETRANCHEMENT, NIEUWVLIET
Vandaag varen we naar Zeeuws Vlaanderen met de pont, de chauffeur
rijdt naar Breskens. Vervolgens gaan we koffiedrinken bij Het
Koekoeksnest in Nieuwvliet . Na een rondrit in de omgeving gaan we
lunchen bij strandpaviljoen de Zeemeeuw in Retranchement. Na de lunch
gaan we rondkijken in het Vlaemsche Erfgoed in Groede.
(incl. vaartocht en entree Groede).

8.30 uur

€ 34,50

Woensdag
28 augustus

RONDVAART MET FLUISTERBOOT VOORNE PUTTEN
U maakt een rondvaart door de mooie natuur van Bernisse op de VoornePutten in Zuid- Holland. Tijdens de rondvaart wordt u meegenomen in het
verhaal van het landschap en de mens die erin leefde. (incl. vaartocht)

9.00 uur

€ 32,50

Vrijdag
30 augustus

VOLLEDIG VERZORGDE DAG MET KOETSENRONDRIT
Met de paardentram door de mooie Alblasserwaard, onderweg stoppen
we een aantal keer voor koffie, thee of fris en voor een uitgebreide warme
lunch. (incl. koffie, thee, lunch)

8.30 uur

€ 59,50

Vrijdag 30
augustus

WALCHERSE ONTMOETINGSDAGEN BIJ WESTHOVE
Als u van de natuur houdt en het leuk vindt om andere 55 plussers te
ontmoeten dan is dit een uitje voor u! Voor 55 plussers organiseert
Stichting Hart voor De Zorg de Walcherse ontmoetingsdagen. U wordt om
9.30 uur ontvangen met koffie/thee en gebak, waarna de activiteiten
starten, zoals een bezoek aan het museum Terra Maris, bezoek aan de
imker, wandelen door de landschapstuin, wandelen door de Manteling
met gids , schilderen in de tuin. De dag is inclusief lunch en bij vertrek
krijgt u een goodiebag mee. Duurt tot 14.30 uur

8.15 uur

€ 12,50

Zaterdag
31 augustus

PANORAMA WALCHEREN
Panorama Walcheren heeft een collectie hele hoge en tientallen meters
brede schilderijen en Walcheren. Elk panorama toont een interessante
plek op Walcheren. Na het bezoek gaan we koffie/thee drinken in
Vlissingen en sluiten af met een rondtoer door Vlissingen. (incl. entree)

12.30 uur

€ 16,50

Zaterdag
31 augustus

GROTE VLOOTSCHOUW IN TERNEUZEN - 75 JAAR VRIJHEID
75 jaar na de Slag om de Schelde wordt de bevrijding in Terneuzen
gevierd met een uitgebreid programma op de kades, aan de
Westerschelde. Er is van alles te zien, zoals een vlootschouw,
tentoonstelling, filmpjes en optredens.

9.00 uur

€ 17,50

Zondag
1 september

BLOEMENCORSO ZUNDERT
Heeft u ooit een wagen van 9 meter hoog gezien bedekt met bloemen? In
Zundert tonen ze u vandaag de magie van het grootste bloemencorso ter
wereld. Naast de rijdende bloemenoptocht zijn er ook theateracts te zien
en is er een jaarmarkt. (incl. zitplaats, drank en eten)
Let op: bij aanmelding voor dit uitje, krijgen de mensen die al eerder op de
reservelijst hebben gestaan voorrang.

8.30 uur

€ 49,50

Zondag
1 september

PIANOCONCERT GUIDO VAN DE MEENT IN TER REEDE
Guido van de Meent neemt u mee naar Frankrijk met zijn meelevende
chansons. Speciaal voor dit optreden heeft hij een Charles Aznavourprogramma samengesteld. (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
3 september

RONDRIT ZEEUWS VLAANDEREN MET LUNCH BIJ PAVILJOEN T SCHOR
Heerlijk genieten van een rondrit en lunch bij “t Schor. Paviljoen t Schor is
wel een heel bijzondere plek voor een hapje en een drankje aan de
Westerschelde. Vanaf het terras kunt u tijdens uw lunch genieten van
prachtige vergezichten en de natuur aan het water.

9.00 uur

€ 27,50

Woensdag
4 september

MUSEUM SPEELKLOK
Beleef het vrolijkste museum van Nederland! Het museum bezit een
collectie automatisch spelende muziekinstrumenten, waarvan de meeste
nog steeds muziek kunnen maken. In de collectie bevinden zich onder
andere speeldozen, klokken met speelwerken, pianola's, automatisch
spelende piano's, orchestrions, draaiorgels, dansorgels, kermisorgels en
een torenuurwerk met carillon. (incl entree)

8.30 uur

€ 47,50

Zaterdag
7 september

ANTWERPEN HERDENKT
Antwerpen viert 75-jaar bevrijding met een programma vol activiteiten,
zoals met een militaire colonne en bevrijdingsparade, een demonstratie
van schepen en vliegtuigen rondom de Schelde en een klank- en
lichtspektakel op het stadhuis.

8.30 uur

€ 23,50

Zondag
8 september

ANTWERPEN HERDENKT
Ook vandaag reizen we af naar Antwerpen. U beleeft de sfeer van de
bevrijding in het bevrijdingsdorp, er is een expositie, u kunt een bezoek
brengen aan de historische en hedendaagse schepen en de historische
vliegtuigen bij Antwerp Airport.

8.30 uur

€ 23,50

Zondag
8 september

MIDDAGRONDRIT SCHOUWEN-DUIVELAND
Heerlijk rondtoeren door het mooie Schouwen. Onderweg zoeken we een
leuk plekje op om koffie te drinken.

12.30 uur

€ 15,00

Vrijdag
13 september

NATIONALE ZOMERBLOEMEN-TENTOONSTELLING NAALDWIJK
We gaan nazomeren in de Oude Kerk van Naaldwijk. De kerk is prachtig
versierd met heel veel prachtige zomerbloemen. Bovendien kunt u
genieten van doorlopende muzikale uitvoeringen en kunstexposities.

8.30 uur

€ 29,50

Zaterdag
14 september

OPEN MONUMENTENDAG ZIERIKZEE
We bezoeken verschillende monumenten in Zierikzee, waaronder het Sint
Jacobshofje en platenwinkel De 12 apostelen. Bij een voormalige
houtloods gaan we lunchen aan de haven en ’s middags brengen we een
bezoekje aan Molen De Lelie in Scharendijke.

9.00 uur

€ 17,50

Zaterdag
14 september

OPEN MONUMENTENDAG BURG HAAMSTEDE
We bezoeken opengestelde monumenten in Burg Haamstede zoals
woonhuis ’t Oude Anker en arbeidershuisje ‘Saartje’. Tussen de middag
gaan we pannenkoeken eten bij Houtzaagmolen De Graanhalm om
vervolgens een bezoek te brengen aan Slot Haamstede.

9.00 uur

€ 17,50

Zondag
15 september

SAFARIPARK DE BEEKSE BERGEN
We brengen een bezoek aan Safaripark Beekse Bergen en u ziet tijdens de
safariroutes heel wat wilde dieren voorbij komen op de savannes van dit
prachtige natuurpark. (incl. entree)

8.30 uur

€ 42,50

Zondag
15 september

SHANTYKOOR BUITENGAATS IN TER REEDE
Dit enthousiaste gemengde koor zingt shanty’s in meerdere talen. Maar
ook met zeemansliedjes, (Ierse) volksliedjes en leuke meezingers vullen zij
het programma. Een middag vol vrolijke muziek. (incl koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
17 september

WINKELEN IN HELLEVOETSSLUIS
Vandaag staat een dag winkelen in Hellevoetsluis op het programma.
Tussendoor gaan we ergens lunchen.

8.30 uur

€ 24,50

Woensdag
18 september

MIDDAGRONDRIT ZEEUWS VLAANDEREN
De chauffeur en begeleider nemen u mee op een gezellige tocht door het
Zeeuws Vlaamse land. Er zijn daar nog heel wat mooie plekjes te
ontdekken!

12.30 uur

€ 18,50

Zaterdag
21 september

VERRASSINGSTOCHT
Chauffeur Sjaak neemt u vandaag mee op verrassingstocht. Waar we naar
toe gaan? Het blijft een verrassing…

8.30 uur

€ 34,50

Zaterdag
21 september

BLUEJEANS BIG BAND IN TER REEDE
De show van de Big Band staat in het teken van de muziek van ‘The Glenn
Miller Orchestra’. Zo zal het wereldberoemde ‘In the Mood’ zeker voorbij
komen en nog meer klassiekers. (incl koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Zondag
22 september

RONDKIJKEN OP SCHIPHOL EN SCHIPHOL EXPERIENCE MET BUS
De Schiphol Experience is een bus tour waarin u alle geheimen van deze
grote luchthaven ziet. Hoe werkt de brandweer op een vliegveld? Hoe ziet
een hangar er van dichtbij uit? Wat gebeurt er als het sneeuwt? Al deze
vragen worden beantwoord. U krijgt ook een kijkje in de geschiedenis.
(incl. bustoer)

8.00 uur

€ 52,50

Dinsdag
24 september

DIERENTUIN PLANCKENDAEL
In ZOO Planckendael reist u de dierenwereld rond in één dag. Van leeuwen
in Azië tot koala’s en kangoeroes in Oceanië. Ontdek ook de klepperende
ooievaars en de exotische bewoners van Afrika en Amerika. De dierentuin
ligt nabij Mechelen. (incl. entree)

8.30 uur

€ 49,50

Woensdag
25 september

GROOTSTE BELGISCHE CHOCOLADEMUSEUM
Een waar paradijs voor chocoladeliefhebbers is het grootste museum voor
chocolade in Antwerpen. Hier beleeft u van alles over de chocolade van
onze zuiderburen. Een bezoek om uw vingers bij af te likken!(incl. entree)

8.30 uur

€ 42,50

Vrijdag
27 september

MIDDAGRONDRIT
We gaan toeren met de bus. Misschien komt u wel op plekken waar u nog
nooit geweest bent, want de chauffeur heeft weer iets leuks in petto!

12.30 uur

€ 15,00

Vrijdag
27 september

WALCHERSE ONTMOETINGSDAGEN WESTHOVE
Zie voor omschrijving van dit geweldige uitje vrijdag 30 augustus

8.15 uur

€ 12,50

Zaterdag
28 september

COUNTRYMIDDAG MET OPTREDEN BARE ESSENTIALS IN TER REEDE
Een middag vol sfeer, dans en countryklanken met o.a. optredens van de
Bare Essentials band en De Rijnmond Country dansers. (incl. koffie/thee)
BEVRIJDINGSTAPTOE VLISSINGEN
Verschillende korpsen uit Nederland zijn te gast in Vlissingen om het
publiek te vermaken. Ook organisator Deltaband Ons Genoegen treedt op.

13.00 uur

€ 8,50

17.30 uur

?

Zondag
29 september

KUNSTSPEUREN IN ZUID-BEVELAND
We reizen af naar de zak van Zuid- Beveland waar we kunst gaan speuren
tijdens de open atelierroute. Met de bus gaan we langs bij diverse locaties
en ziet u van alles op het gebied van kunst voorbij komen, van schilderijen,
glas, keramiek, tot beelden in steen en sieraden.

9.00 uur

€ 19,50

Woensdag
2 oktober

MINI MUNDI (MINIATUUR WALCHEREN)
Het miniatuurpark Mini Mundi in Middelburg heeft de exacte contouren
van Walcheren. Vanaf de paden heeft u zicht op o.a. het indrukwekkende
stadhuis van Middelburg, de Vlissingse boulevard en u hoort er de klokken
van Arnemuiden. Zo bekijkt u Walcheren eens op een andere manier. (incl.
koffie/thee en bolus)

12.30 uur

€ 22,50

Zaterdag
5 oktober

EUTOBERFEST IN HEINKENSZAND
In de ambiance van een echt oktoberfeestplein kunt u genieten van een
muzikaal optreden van fanfare "Die Heinsander Musikanten" . Het
optreden wordt afgewisseld met gezellige Zeeuwse verhalen van Jan en
Jopie Minnaard. (incl. koffie/thee en bolus)

12.30 uur

€ 19,50

Zondag
6 oktober

WINTERTUIN MECHELEN
Verscholen in de regio Mechelen ligt het indrukwekkende school- en
kloostercomplex van de zusters Ursulinen. Tijdens uw bezoek, ziet u de
verschillende beschermde kloosterruimten. Het pronkstuk is zonder twijfel
de indrukwekkende wintertuin, volledig in Art- Nouveau-stijl. U kijkt
werkelijk uw ogen uit. (incl. rondleiding)

8.30 uur

€ 42,50

Zaterdag
28 september

