Programmaboekje

Samen op stap bus

Lenteflora Lisse
Zaterdag 16 februari

februari
maart
2019

Rondrit langs de Belgische kust
Vrijdag 29 maart

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.

Beste lezer,
Het nieuwe programmaboekje staat weer vol mooie en gezellige uitstapjes: optredens in het Atrium van Ter
Reede, een prachtige dansshow in de Schouwburg, gezellige rondritten….kortom er is weer volop keuze om een
middag of dag op reis te gaan met de Samen op stap bus.
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 veel plezier met het uitzoeken van uitstapjes en veel reisplezier!
Vriendelijke groeten van Laura Geldof

Programma februari en maart 2019

Datum

Activiteit

Vertrek Prijs

Zaterdag
26 januari

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

9.00 uur

€ 19,50

Zaterdag
26 januari

ROOFVOGELDEMONSTRATIE IN ZAAMSLAG
De valkenier van Valkeniershof´ uit IJzendijke
komt met diverse roofvogels een show
verzorgen in gemeenschapscentrum Het
Stropievat in Zaamslag.

12.30 uur

€ 22,50

Zondag
27 januari

ZILVERMUSEUM TE SCHOONHOVEN
Een bezoek aan het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven betekent
een leuk 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 zilverdoe-tafel 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

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

EEN GEWELDIGE DANSSHOW IN DE SCHOUWBURG MIDDELBURG
Een flitsend, middag vullend programma in een wervelende dansshow met
jazzdans, moderne dans, tapdans en hip hop uitgevoerd door Dansschool
Dazzle. (incl. entree)
Mocht u naar deze voorstelling willen maar geen gebruik willen/kunnen
maken van de bus? Dan kunt u kaarten met korting voor 65+ bestellen bij
pvdvegte96@gmail.com.

13.00 uur

€ 21,50

Zondag
3 februari

OPTREDEN VAN ’T SCHORREKOOR IN TER REEDE
Is reeds volgeboekt.

12.30 uur

€ 8,50

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 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)(zie ook woensdag 6 maart)

8.30 uur

€ 47,50

Zondag
10 februari

OPTREDEN VAN ACCORDEOLA IN TER REEDE
De Vlissingse Accordeonvereniging Accordeola heeft een gevarieerd
repertoire waarbij de accordeon centraal staat. (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Donderdag
14 februari

OPTREDEN VAN ZUID BEVELANDS DAMESKOOR IN GOES
Het dameskoor zingt een driestemmig repertoire. Het repertoire varieert
van oudhollandse tot licht klassieke muziek.

17.30 uur

€ 13,50

Vrijdag
15 februari

BEZOEK AAN BREDA’S BEGIJNHOF EN POPPENHUISMUSEUM
Heel herkenbaar, ontroerend en verrassend is het leven van alledag in
beeld gebracht in het poppenhuismuseum: van een wasdag uit opoes tijd
tot een heuse marrakech met heerlijke oosterse specerijen.
Vervolgens brengen we een bezoek aan het begijnhof. (incl. entree)

9.00 uur

€ 29,50

Zaterdag
16 februari

LENTEFLORA IN LISSE
De Lenteflora is een jaarlijkse huisbroei- en bloemententoonstelling van
voorjaarsbloeiers in Lisse. De insteek is op een plezierige, interactieve
manier het onder de aandacht brengen en houden van de
bloembollencultuur.

8.30 uur

€ 32,50

Zondag
17 februari

OPTREDEN VAN SCHARRETJOE IN TER REEDE
Scharretjoe is een smartlappenkoor wat bestaat uit zo’n 70 zangers.

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
19 februari

BEZOEK AAN STADSPALEIS MARKIEZENHOF IN BERGEN OP ZOOM
Bergen op Zoom pronkt graag met de parel van de stad: het
Markiezenhof. Dit prachtige stadspaleis is al eeuwen oud en herinnert
aan de tijd dat de heren van Bergen op Zoom, hele machtige edelen,
hier woonden. (incl. entree)

9.00 uur

€ 32,50

Woensdag
20 februari

KRINGLOOPWINKELROUTE WALCHEREN
Vandaag gaan we winkelen bij Ramsjburg Middelburg, Kringloopwinkel
Zeeland Serooskerke en Verkoopschuur Roemenië Grijpskerke.
Tussendoor gaan we ergens lunchen.

8.30 uur

€ 17,50

Zaterdag
23 februari

RONDRIT WALCHEREN EN LUNCHEN BIJ DE BRANDING ZOUTELANDE
Heerlijk genieten vanuit de bus van het mooie Walcheren. Tussendoor
gaan we lunchen bij strandpaviljoen de Branding waarbij u kunt genieten
van een mooi uitzicht op het strand. (excl. lunch)

9.00 uur

€ 17,50

Zondag
24 februari

OPTREDEN VAN ’T VEERSE SCHEEPSTUIG IN TER REEDE
Het Veerse scheeptuig zingt niet alleen shanty ’s maar ook andere
zeemansliedjes. (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Zondag
24 februari

OPTREDEN VAN MERROW IN ’T KERKJE VAN ELLESDIEK
Een prachtig optreden van Merrow. Zij brengen Ierse, Schotse en Engelse
folkmuziek, mooie ballads en opzwepende songs. (incl. entree)

12.30 uur

€ 21,50

Woensdag
27 februari

WINKELEN IN MIDDELHARNIS
Winkelen in het gezellige Middelharnis waar meer dan 100 winkels zijn
maar u mag natuurlijk ook andere dingen ondernemen.

9.00 uur

€ 21,00

Vrijdag
1 maart

IKEA BARENDRECHT

8.30 uur

€ 22,50

Zaterdag
2 maart

HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN IN GOES
Het museum geeft een beeld van de geschiedenis van Noord- en ZuidBeveland. Dat gebeurt onder meer met veel wisselende
tentoonstellingen over bijvoorbeeld de watersnoden en de vroegere
burgerwachten. Bovendien vindt u in het museum een collectie
klederdracht in de afgelopen 150 jaar. Duik in de geschiedenis van de
Bevelanden! (incl. entree)

12.30 uur

€ 19,50

Zondag
3 maart

OPTREDEN VAN HET SALONORKEST ZEEUWS ELFTAL IN TER REEDE
Salonorkest het Zeeuws Elftal speelt voornamelijk herkenbare klassieke
muziek in de sfeer van Andre Rieu. (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
5 maart

MUSEUM HUIS VAN GIJN IN DORDRECHT
Museum Huis van Gijn is gevestigd in een stijlvol patriciërshuis aan de
Nieuwe Haven in Dordrecht. In dit huis is bijna alles nog zoals het was toen
Van Gijn (1836-1922) er woonde. (incl. entree)

8.30 uur

€ 37,50

MUSEUM SPEELKLOK TE UTRECHT
Zie voor omschrijving woensdag 6 februari.

8.30 uur

€ 47,50

OPTREDEN VAN MOOI ZEELAND IN GOES
In het restaurant van het Erasmuspark in Goes is een verhalenverteller van
Mooi Zeeland. Daarnaast is er een presentatie van Zeeuwse
klederdrachten.

12.30 uur

€ 13,50

Woensdag
6 maart
Vrijdag
8 maart

Zaterdag
9 maart

OVERDEKTE OPENLUCHT VLOOIENMARKT ROTTERDAM
Een mega overdekte openlucht vlooienmarkt in Rotterdam-Zuid met 300
kramen. (incl. entree)

8.30 uur

€ 25,00

Zondag
10 maart

OPTREDEN VAN COUNTRYBAND SENIOR STRING BAND IN TER REEDE
De drie muzikanten van de Senior String Band brengen een keur van
instrumenten mee variërend van gitaren en bas tot fiddle,
mondharmonica, banjo, percussie en autoharp. Het programma is een
combinatie van liedjes, beelden en verhalen. (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Zondag
10 maart

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

8.30 uur

€ 27,50

Dinsdag
12 maart

VERRASSINGSTOCHT VERZORGD DOOR TON EN JO
Vandaag kunt u mee op een verrassende reis met de broers Ton en Jo.

8.30 uur

€ 27,50

WELZIJNSMARKT IN TER REEDE
Vandaag is er een welzijnsmarkt met tal van activiteiten zoals
muziekoptredens, een presentatie van clubs bijv. sjoelen, kaarten, doe
club, creaclub. U kunt een kijkje op ons kantoor nemen. U kunt zich laten
ophalen en thuisbrengen met de Samen op stap bus

10.00 tot
16.00 uur

€

Vrijdag
15 maart

TONEELVOORSTELLING IN ‘T SPEELHUUS IN TER REEDE
Het komische toneelstuk van toneelvereniging Serooskerke heet: Malle
fratsen. Het gaat over een vrijgezel waar meerdere dames zich mee
bemoeien. (incl. entree)

18.00 uur

€ 8,50

Zaterdag
16 maart

NL DOET IN TER REEDE

Zondag
17 maart

OPTREDEN 1E HOEKSE ACCORDEON VERENIGING IN TER REEDE
Genieten van accordeon muziek.

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
19 maart

SPOORWEGMUSEUM TE UTRECHT
Met een bezoek aan het Spoorwegmuseum reist u op een verrassende
manier door 175 jaar geschiedenis. Er is van alles te doen, zowel binnen
als buiten. Vandaag met nostalgisch programma. (incl. entree)

8.30 uur

€ 49,50

Woensdag
20 maart

STADHUISMUSEUM ZIERIKZEE
Het Stadhuismuseum Zierikzee is een streekmuseum in SchouwenDuiveland dat het verhaal vertelt van de stad Zierikzee en van de gemeente
Schouwen-Duiveland. (incl. entree)

12.30 uur

€ 22,50

Vrijdag
22 maart

WINKELROUTE WALCHEREN EN GEZAMENLIJK LUNCHEN
Vandaag gaan we naar de Mortiere boulevard waar u kunt winkelen bij
bijv. Groenrijk, Mediamarkt, Kwantum. Vervolgens gaan we lunchen bij la
Place. Daarna rijden we naar Domburg waar u in alle rust kunt winkelen bij
bijv. Bomont, Rituals, kledingzaak Prosecco of Down Town, cadeauwinkel
Akkerdaas.

9.00 uur

€ 17,50

Zaterdag
23 maart

COUNTRY MIDDAG IN TER REEDE
Gezellige country middag met live optreden van Ann Rose en line dance
demonstraties. (incl. koffie/thee)

12.30 uur

€ 8,50

Woensdag
13 maart

Zaterdag
23 maart

VERRASSINGSTOCHT VERZORGD DOOR JOLANDA EN ELS
Vandaag verrassen Jolanda en Els u met een mooie tocht.

8.30 uur

€ 27,50

Zondag
24 maart

TONEELVOORSTELLING IN TER REEDE
Toneelvereniging Griffioen speelt voor u het stuk: Kaviaar en bruine
bonen. Zes personen en één brug is meer dan voldoende om onrust en
conflicten te creëren, maar zeer zeker hilarisch genoeg voor een leuke
toneelmiddag. (incl. koffie/thee)

12.30 uur

€ 8,50

Zondag
24 maart

MUSEUM DANSANT/SOET EN VERMAECK HILVARENBEEK
Twee erg leuke museums: het museum Dansant is een soort orgelmuseum
en het Museum Soet & Vermaeck is een kermis-museum. In het museum
worden kermisattracties op ware grote getoond.

8.30 uur

€ 42,50

Dinsdag
26 maart

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)

8.30 uur

€ 34,50

ETEN BIJ GRAND CAFE WILLEM EN DAARNA EEN RONDRIT
Gezamenlijk eten wat de pot schaft. Daarna maken we een mooie tocht
over Walcheren.(prijs incl. seniorenmenu)

10.00 uur

€ 19,50

Vrijdag
29 maart

RONDRIT BELGISCHE KUST
Gezellig toeren langs de Belgische kust.

8.30 uur

€ 28,50

Zondag
31 maart

OPTREDEN VAN S(W)INGING FOR ALL IN TER REEDE
S(w)inging For All is een gemengd koor waar leeftijd geen rol speelt, waar
het enthousiasme vanaf straalt en dat alle mensen in de zaal mee krijgt.
Het koor zingt Nederlandstalige liedjes van toen en nu. (incl koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
2 april

VERRASSINGSTOCHT DOOR TON EN JO
Vandaag wordt de verrassingstocht verzorgd door onze chauffeur Ton en
zijn broer Jo.

8.30 uur

€ 27,50

DAG NAAR BREDA
Vandaag staat een dag winkelen in Breda op het programma.

8.30 uur

€ 24,50

Zaterdag
6 april

KOM IN DE KAS IN STEENBERGEN

8.30 uur

Zaterdag
6 april

KOM IN DE KAS IN BRIELLE

8.30 uur

Zondag
7 april

OPTREDEN VAN BROAZINHA IN TER REEDE
Broazinha brengt (veelal tweestemmig gezongen) een zomers repertoire
bestaande uit Kaapverdische, Portugese en Braziliaanse muziek.

13.00 uur

Woensdag
27 maart

Woensdag
3 april

€ 8,50

In de kerst stoomtrein Goes Borsele 28decmber 2018

