Programmaboekje

Samen op stap bus

Kerstmagie in kasteel Laarne:
zaterdag 22 december

december
januari
2018/2019

Vaartochten met uitgebreid buffet:
Dinsdag 11 en 18 december

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. Er is 1 plaats vrij op maandag 1 x per
twee 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.

Beste lezer,
Het nieuwe programmaboekje staat weer vol mooie en gezellige uitstapjes: fijne optredens in het Atrium van Ter
Reede, kerstmarkten, vaartochten met uitgebreid buffet aan boord, rondvlucht vanaf vliegveld Midden Zeeland en
er is ook een mogelijkheid om zelf te ervaren hoe het is om een vliegtuig te besturen.
Wij wensen u veel plezier met het uitzoeken van uitstapjes en veel gezellig reisplezier!
En even vooruitlopend op de feestdagen:
Mede namens de vrijwilligers van de Samen op stap bus: Pim, Thea, Marcel, Henk, Lia, Rianne, Pieter, André, Paula,
Marius, Trudy, Tom, Ton, Jo, Sietske, Hans, Ina, Els, Rudy, Hendrik, Nel, Jan, Marco, Jolanda, Sjaak, Leo, Anneke,
Ineke, Ronald, Ingrid, Gon en Anneke wens ik u alvast hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Vriendelijke groeten van Laura Geldof

Programma december 2018 en januari 2019
Datum
Zaterdag
1 december +
Zondag
2 december

Activiteit

Vertrek Prijs

OVERDEKTE WINTERFAIR IN HEINKENSZAND
De winkeliersvereniging organiseert de winterfair met demonstraties,
proeverijen, koopjes en muzikale verrassingen. Vanzelfsprekend neemt
een gezellig terras een voorname plek in. (incl. entree)

12.30 uur

€ 15,00

Zondag
2 december

OPTREDEN VAN DE WOODY’S IN TER REEDE
De Woody's is een kwintet, vier saxofonisten en een slagwerkster. Ze
hebben veel plezier in het maken van muziek en spelen verschillende
stijlen muziek van klassiek, pop, rock, dance tot klezmer. Dit ruime
repertoire wordt vanwege de decembermaand afgewisseld met
kerstmuziek. (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,00

Dinsdag
4 december

WINKELEN IN DE MEIR IN ANTWERPEN
De Meir is de grootste en drukste winkelstraat van Antwerpen. De Meir is
voor een groot deel autovrij. Tevens liggen de ingangen van twee grote
winkelcentrums , Grand Bazar en Stadsfeestzaal, aan de Meir.

8.30 uur

€ 23,50

Woensdag
5 december

MIDDAGRONDRIT OVER SCHOUWEN DUIVELAND
Prachtige rit over Schouwen met tussendoor koffie drinken.

12.30 uur

€ 13,00

Vrijdag
7 december

KERSTMARKT, WINKELEN EN LUNCHEN BIJ DE LANDBOUW IN GOES
De grootste kerstmarkt van Zeeland, met foodtrucks, muziek en meer dan
100 kramen. Tussendoor gaan we lunchen bij de Landbouw op de markt.
Uitgekeken op de kerstmarkt? Dan is er een mogelijkheid om in Goes te
winkelen. ( excl. lunch)

9.00 uur

€ 14,50

Zaterdag
8 december

DAG HULST EN BEZOEK AAN WORLD PRESS PHOTO
De tentoonstelling van de World Press Photo komt sinds lange tijd weer
naar Zeeland. In de basiliek in Hulst zijn de 125 foto's te bezichtigen. De
collectie wordt samengesteld aan de hand van de meest prestigieuze
fotowedstrijd ter wereld. De foto's zijn verschenen in bijvoorbeeld
dagbladen en op internet. (incl. entree)

8.30 uur

€ 24,50

Zondag
9 december

VERRASSINGSTOCHT VERZORGD DOOR JOLANDA EN ELS
Vandaag is het de beurt aan onze chauffeuse Jolanda en begeleidster Els
om u te verrassen met een mooie tocht. Deze reis is volgeboekt.

9.00 uur

€ 24,50

Zondag
9 december

OPTREDEN VAN LEZZOM EN CANTANDO IN KORTGENE
Advents- en Kerstmuziek met medewerking van het prachtige
mannenensemble Lezzom en vrouwenensemble Cantando in de
Nicolaaskerk. Voorafgaande aan dit geweldige optreden gaan we koffie
drinken in de verbouwde kerk in Kamperland. (excl koffie/thee, incl entree)
RONDVAART OVER DE VECHT INCL STAMPOTTENBUFFET
3.5 uur durende tocht over de rivier de Vecht langs kastelen, statige
buitenhuizen i.m. tot Loenen a/d Vecht. Tijdens de rondvaart
boeren/zuurkool & hutspot buffet, en ter afsluiting een kop koffie.(incl.)

12.30 uur

€ 19,50

8.00 uur

€ 62,50

Woensdag
12 december

BEZOEK AAN INTRATUIN HALSTEREN
Winkelen bij de grootste Intratuin van Nederland.

9.30 uur

€ 18,50

Zaterdag
15 december

KERSTMARKT IN DORDRECHT
In de historische binnenstad kunt u, tussen honderden kramen en
meerdere podia, genieten van een ultieme kerstsfeer.

8.30 uur

€ 23,50

Zaterdag
15 december

KERSTMARKT IN VEERE
Op het knusse marktpleintje van Veere koopt u in ca. 40 kramen de
lekkerste etenswaren en de bijzonderste kerstdecoraties. In de “kerst” –
cafés staan snert, warme chocolademelk en glühwein voor u klaar.

12.30 uur

€ 9,00

Zondag
16 december

OPTREDEN VAN DE SEA SOUND SINGERS IN TER REEDE
Dameskoor Sea Sound Singers zingt 4-stemmig a-capella en beschikt over
een gevarieerd repertoire. (incl. koffie/ thee)

12.30 uur

€ 8,00

Dinsdag
18 december

BUFFETCRUISE IN KERSTSFEER OP DE LINGE
Een 3 uur durend vaartocht van 16.00 tot 19.00 uur incl buffet. Terwijl u
uitkijkt over het winterse landschap van de Linge geniet u in de
verwarmde salon van een speciaal kerstbuffet met een aantal verrassende
gerechten. Het buffet bestaat uit diverse warme en koude gerechten en
een aantal speciale gerechten.
Consumpties en nagerecht zijn niet bij de prijs inbegrepen.

12.00 uur

€ 59,50

Woensdag
19 december

ICE MAGIE IJSBEELDEN IN BRUGGE
Artiesten uit de hele wereld creëren een wondere wereld in ijs met meer
dan 60 ijsbeelden. Het festival is uniek in Europa, maar houd muts en
handschoenen in aanslag, de temperatuur in het ijspaleis bedraagt continu
min zes graden Celsius. (incl. entree)

8.30 uur

€ 35,00

Vrijdag
21 december

MIDDAGRONDRIT ZUID BEVELAND EN NAAR DE SCHAAPSKOOI
We maken een rondrit en gaan naar de lammetjes kijken.

12.30 uur

€ 13,00

Dinsdag
11 december

Zaterdag
22 december

KERSTMAGIE IN KASTEEL LAARNE (BELGIE)
Kerstmagie is een soort theaterwandeling door het indrukwekkende
versierde kerstkasteel met o.a. prachtige muziek en verrassende
theaterstukjes. De voorstelling duurt ongeveer een uur en speelt zich op
10 verschillende plekken in een kasteel af en begint om 14.00 uur. Op elk
van die plaatsen kunt u naar een scène van een vijftal minuten kijken.
Achter elke hoek schuilt iets onverwachts….. Voor en na de wandeling
wacht u op het Winterplein een opwarmertje in sprookjessfeer. Helaas is
dit uitje alleen geschikt voor mensen die goed ter been zijn. ( incl. entree)

9.00 uur

€ 37,50

Zondag
23 december

OPTREDEN VAN OEKRAINS MANNENKOOR ORPHEUS IN TER REEDE
Het Ensemble Orpheus telt acht koorleden die à capella een omvangrijk
repertoire ten gehore brengen van Oekraïense volks- en religieuze muziek,
gospels en westerse klassieken. Het ensemble is volledig conservatorium
geschoold en kan putten uit een lange historie. Gaat u mee om naar dit
bijzondere koor kijken en te luisteren? (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,00

Woensdag
26 december

OPTREDEN IN ’T KERKJE VAN ELLESDIEK
Een prachtig optreden van Patrica Foort, en een kerstverhaal door Nelleke
Wissel. Patricia zingt kerst- en gospelliederen. (incl. entree)

12.30 uur

€ 22,50

Vrijdag
28 december

PANNENKOEKEN ETEN EN KERSTEXPRESS STOOMTREIN GOES BORSELE
Vandaag gaan we heerlijk pannenkoeken eten in Goes. Daarna gaan we
naar de populaire en gezellige Kerstexpress! Daar beginnen we met
warme chocolademelk met kerststol. Vervolgens vertrekken we in de mooi
versierde stoomtrein naar Hoedekenskerke. Daar kunt u rondkijken bij “de
Buffer”. Daarna reizen we samen met de kerstman weer terug naar Goes.
(excl. pannenkoek incl. treinrit, drank, lekkernij en verrassing)

9.30 uur

€ 34,50

Zaterdag
29 december

KERINGHUIS, PUBLIEKSCENTRUM WATER IN HOEK VAN HOLLAND
Het Keringhuis, Publiekscentrum Water is hét informatiecentrum over
hoogwaterbescherming in Zuid-Holland en de indrukwekkende
Maeslantkering, 's werelds grootste stormvloedkering. Wij sluiten aan
voor een interessante rondleiding. (incl. entree en rondleiding)

8.30 uur

€ 39,50

Zondag
30 december

OUDEJAARSMIDDAG IN TER REEDE
Oudejaarsmiddag met het theater duo “ Het Palet “ met de voorstelling
Het Schaep met de 5 poten , naar de gelijknamige serie van Annie MG .
Het café zal vol zijn met allerlei bekende muzikale meezingers , zoals er zijn
het zal je kind maar wezen enz. Een goede gelegenheid om met elkaar het
jaar uit te luiden. (incl. koffie/thee en oliebol)
NIEUWJAARSFEEST MET STEFAN KAZAN IN TER REEDE
Een spectaculair optreden van Stefan Kazan. Zijn optreden op het
podium is een combinatie van visuele grappen, verbluffende goocheltrucs
en gevatte conferences. (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,00

13.00 uur

€ 8,00

MUMMIES IN XPO CENTER IN BRUGGE
Deze fascinerende expo bevat 9 menselijke én dierlijke mummies uit het
oude Egypte van meer dan 2.000 jaar oud. Daarnaast zijn ook meer dan
200 objecten uit het oude Egypte te zien, waaronder enkele die nog nooit
eerder werden tentoongesteld. Helaas is dit uitje niet geschikt rollators.
(incl. entree)

9.00 uur

€ 41,50

Woensdag
2 januari

Vrijdag
4 januari

Zaterdag
5 januari

RONDRIT DOOR ZEEUWS VLAANDEREN
Een rondrit door Zeeuws Vlaanderen is ook in de winter de moeite waard.

9.30 uur

€ 24,50

Zondag
6 januari

OPTREDEN ANDRE RIEU IN ANTWERPEN
Geniet van het optreden van André Rieu, het Johann Strauss orkest, koor
en alle internationale solisten. Feest mee en geniet van de meeslepende
walsen, klassieke muziek, operette en musical... een avond om niet te
vergeten. ( incl. entree)

14.30 uur

€ 125,-

Zondag
6 januari

OPTREDEN VAN VEERSE SCHEEPSTUIG IN ELLEWOUTSDIJK
Het Veerse scheepstuig zingt niet alleen shanties maar ook andere
zeemansliedjes.(incl. entree en nieuwjaarsborrel)

12.30 uur

€ 22,50

Dinsdag
8 januari

RONDRIT IN BELGIE OMGEVING VAN LIER
Vandaag maken we een geweldige rondrit in en om Lier van ongeveer 100
kilometer.

8.30 uur

€ 29,00

Woensdag
9 januari

WINKELEN BIJ SHOPPING CENTER WIJNEGEM
Grootste overdekte shopping centrum van de Benelux met 250 winkels.

8.30 uur

€ 22,50

Vrijdag
11 januari

BIOSCOOP CINE CITY VLISSINGEN ANDRE RIEU
Heerlijk genieten van een uitzending van het nieuwste concert van Andre
Rieu in Cine City. (incl. entree)

17.30 uur

€ 25,00

Zaterdag
12 januari

SCHELDELOODSENKOOR IN TER REEDE

13.30 uur

€ 8,00

Zondag
13 januari

OPNAMES VAN HET TV PROGRAMMA KANNIEWAARZIJN
Vandaag gaan we een opname bijwonen van het populaire tv programma
Kanniewaarzijn van Astrid Joosten in Amsterdam. (incl. entree)

8.30 uur

€ 37,50

Dinsdag
15 januari

RONDRIT VERZORGD DOOR TON EN JO
Vandaag verzorgen onze chauffeur Ton en onze begeleider Jo weer een
mooie rondrit voor u.

8.30 uur

€ 27,50

Woensdag
16 januari

MIDDAGRONDRIT OVER O.A. DE ZEELANDBRUG
We maken een rondrit en rijden via de Zeelandbrug naar Schouwen waar
we koffie gaan drinken en we over de Oosterscheldekering weer terug
rijden.

12.30 uur

€ 13,00

Vrijdag
18 januari

LUNCHARRANGEMENT EN RONDLEIDING FEYENOORD STADION R’DAM
Het luncharrangement bestaat uit een 3-gangenlunch in de Brasserie en
een stadiontour door De Kuip, waarbij een enthousiaste gids u alles vertelt
over de historie van Feyenoord en De Kuip en u meeneemt naar de meest
bijzondere plekken van het stadion. (incl lunch en rondleiding)

9.00 uur

€ 52,50

Zondag
20 januari

VERRASSINGSTOCHT VERZORGD DOOR JOLANDA EN ELS
Vandaag is het de beurt aan onze chauffeuse Jolanda en begeleidster Els
om u te verrassen met een mooie tocht.

9.00 uur

€ 24,50

Zondag
20 januari

OPTREDEN VAN KOOR ADMIRALITEIT IN TER REEDE
Vandaag wordt het weer genieten van een leuk enerverend Shantykoor uit
Dordrecht. (incl. koffie / thee)

13.00 uur

€ 8,00

Dinsdag
22 januari

WINKELEN BIJ SHOPPING CENTER WAASLAND TE WAASLAND
Waasland Shopping Center is een winkelcomplex in de Belgische stad SintNiklaas. Het complex heeft een oppervlakte van 45.000 m2.

8.30 uur

€ 22,50

Woensdag
23 januari

RONDVLUCHT OVER ZEELAND
Altijd al uw huis van bovenaf willen bekijken? Vandaag kunt u mee vliegen
vanaf Midden Zeeland voor een rondvlucht van 30 minuten. In overleg
met de piloot wordt er een mooie route gevlogen.(incl vlucht).
In geval van slecht wordt het uitje uitgesteld.

12.30 uur

€ 67,50

Vrijdag
25 januari

RONDLEIDING OMROEP ZEELAND EN LUNCHEN IN VLISSINGEN
We krijgen een twee uur durende rondleiding door de studio’s van
Omroep Zeeland, daarna gaan we lunchen in Vlissingen.

8.30 uur

€ 19,50

Zaterdag
26 januari

DAG NAAR SLUIS
Vandaag kunt u op eigen gelegenheid het leuke plaatsje Sluis ontdekken.

9.00 uur

€ 19,50

Zondag
27 januari

ZILVERMUSEUM TE SCHOONHOVEN
Een bezoek aan het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven betekent
een leuk, interactief en leerzaam uitje. Bezoekers zien, voelen, ruiken en
horen zilver en ontdekken nog veel meer over dit veelzijdige edelmetaal in
de Wereld van Zilver. Eén van de hoogtepunten is de langste zilverdoetafel ter wereld: een interactieve tafel vol zilververhalen en –opdrachten.
In de Zilversmederij onthullen ambachtelijke smeden hun geheimen
waarna bezoekers zelf aan de slag kunnen gaan in het Zilverlab (incl.
entree)

9.00 uur

€ 39,00

Dinsdag
29 januari

SPEELGOED- EN CARNAVALSMUSEUM OP STELTEN IN OOSTERHOUT
Het Speelgoedmuseum heeft een uitgebreide collectie aan oud speelgoed
uit vroegere tijden van poppenhuizen en trapauto’s tot kermisattracties.
(incl. entree)
ORCHIDEENKWEKERIJ TER LAAK IN HET WESTLAND
Vandaag bezoeken wij een orchideeën kwekerij in het Westland. We
krijgen een rondleiding en nemen een kijkje in de kas waarbij u het
geautomatiseerde teelt- en afleverproces met eigen ogen kunt zien.

8.30 uur

€ 34,50

9.00 uur

€ 32,50

Woensdag
30 januari

Vrijdag
1 februari

MUSEUM DE LOOIERIJ IN DONGEN
Maak kennis met DE LOOIERIJ, het Dongense museum waar het leven in
een gemeenschap van leerlooiers beleefd kan worden. Van koe tot leer;
techniek en mens in een gebouw dat looien ademt. Ontdek wat anderen al
zeggen: “Tjonge, ik wist niet dat hier zoiets moois is…”(incl. entree)

8.30 uur

€ 34,50

Zondag
3 februari

OPTREDEN VAN ’T SCHORREKOOR IN TER REEDE
Het koor legt zich toe op het zingen van Nederlandse nummers, Ierse
volksmuziek en nummers van de Beach Boys, the Beatles maar ook songs
uit films. (incl. koffie/thee)

12.30 uur

€ 8,00

Dinsdag
5 februari

RONDRIT SCHOUWEN DUIVELAND EN FLIGHT SIMULATOR NIEUWERKERK
Bijna iedereen wilde vroeger wel kunnen vliegen. Vandaag kunt u oefenen
want bij Flight Simulator Zeeland staat een simulator klaar in de stijl van
een Cessna 152. Daarin bevinden zich werkende instrumenten, hendels en
schakelaars zodat u het echte gevoel van vliegen in dat populaire toestel
kan ervaren. Vanuit de cockpit heeft u een 180-graden-beeld over
Nederland en voelt het dus alsof u echt over ons kikkerlandje heen vliegt.
(incl. simulator)

9.00 uur

€ 34,50

Woensdag
6 februari

MUSEUM SPEELKLOK TE UTRECHT
Beleef het vrolijkste museum van Nederland!
Het museum bezit een collectie automatisch spelende

8.30 uur

€ 47,50

muziekinstrumenten, waarvan de meeste nog steeds in werking zijn en
dus 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. De muziek van deze instrumenten wordt
tijdens rondleidingen ten gehore gebracht. (incl. entree)

Uitje naar het watersnoodmuseum 21 oktober 2018

Wachten op de komst van de boemeltrein 23 oktober 2018

