Programmaboekje

Samen op stap bus

BEZOEK AAN SPACE EXPO NOORDWIJK
Zaterdag 15 februari
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2020
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2020

HOF VAN BUSLEYDEN IN MECHELEN
Dinsdag 10 maart

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. 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 per e-mail 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 per mail samenopstapbus@wvozorg.nl.

• 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!

• 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
• Alle prijzen zijn inclusief entree, begeleiding en
reden dan ook, oponthoud zijn, dan bellen wij
vervoer. Consumpties zijn, tenzij anders vermeld,
vanuit de bus.
voor eigen rekening. De rondritten zijn exclusief
entree, omdat we vooraf niet weten of we iets
• Helaas kunnen wij geen personen vervoeren die
bezoeken.
rolstoelafhankelijk zijn.
• Wanneer u boekt voor een bepaalde activiteit en u
• Bent u vriend van de bus, dan mag u onbeperkt
kunt toch niet mee, dan stellen wij een tijdige
uitjes boeken. Als u nog geen vriend van de bus
annulering (48 uur tevoren) zeer op prijs, zodat wij
bent, mag u 4 uitjes boeken en worden overige
nog iemand op de wachtlijst kunnen benaderen.
uitjes op de reservelijst geplaatst. Na 2 weken
Indien er niemand van de Samen op Stap Bus
bekijken wij welke uitjes nog ruimte hebben en
aanwezig is, dan kunt u uw afmelding doorgeven
nemen wij contact met u op als u vanaf de
aan de receptie. Hebben wij kaartjes moeten
reservelijst geplaatst kan worden voor het uitje.
reserveren en er is geen andere gegadigde voor het
Vriend worden van de bus kan op elk moment voor
plaatsbewijs dan brengen wij de kosten in rekening.
€ 25,- per jaar en is geheel vrijwillig.
• Natuurlijk mag u ook mee als u in de gemeente
• U kunt boeken voor uzelf en 1 andere persoon,
Veere woont. Wij willen u dan verzoeken op te
bijvoorbeeld partner, vriend of vriendin. Als u boekt
stappen in Ter Reede te Vlissingen.
voor een ander persoon graag de naam van deze
•
persoon doorgeven.
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 e-mail samenopstapbus@wvozorg.nl.

Programma februari maart 2020
Beste lezer,
Het is u vast niet ontgaan. Wij hebben een nieuwe Samen op stap bus voor de uitjes en boodschappenritten.
Afgelopen week heeft er een redactioneel stuk in zowel de PZC als de Faam gestaan.
Wij zijn blij dat wij met onze nieuwe bus gezellig samen met u op stap kunnen.
Een aantal erg succesvolle uitjes van de afgelopen tijd gaan we herhalen in de komende maanden. Maar er staan
natuurlijk ook weer nieuwe uitjes op waar we nog nooit met de Samen op stap bus geweest zijn.
Wij wensen jullie veel plezier met het uitzoeken van de reisjes en natuurlijk veel reisplezier.
Maandag 27 januari 2020 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.
Met vriendelijke groeten,
Laura, Anneke, Gon, Gerda en Monique.

Datum

Activiteit

Vertrek Prijs

Dinsdag
28 januari

VERRASSINGSTOCHT VERZORGT DOOR TON EN JO
Heerlijk genieten van een mooie dag verzorgt door de broers Ton en Jo.
Reeds gestaan in vorige programmaboekje, is volgeboekt

8.30 uur

€ 28,50

Woensdag
29 januari

MAS MUSEUM TE ANTWERPEN
Reeds gestaan in vorige programmaboekje, is volgeboekt. Zie 26 febr.

9.00 uur

€ 23,50

Vrijdag
31 januari

BEZOEK AAN INDUSTRIEEL MUSEUM SAS VAN GENT
Het stoerste museum van Zeeland:
Zeeland en industrie lijken misschien een rare combinatie, maar niks is
minder waar. Dat wordt in dit museum op een leuke interactieve manier
tentoongesteld, zodat dit museum echt voor alle leeftijden een belevenis
is. (incl. entree) Nog enkele plaatsen vrij

12.30 uur

€ 19,50

Zaterdag
1 februari

ZWANENMEER IN HET THEATER TE GOES
Reeds gestaan in vorige programmaboekje, is volgeboekt

18.00 uur

€ 60,00

Zondag
2 februari

OPTREDEN VAN KIR ROYAL IN TER REEDE
Kir Royal is een dameszangvereniging uit Sint-Annaland met een zeer
gevarieerd repertoire. (incl. koffie/thee) Nog enkele plaatsen vrij

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
4 februari

VERRASSINGSTOCHT DOOR TON EN JO
Heerlijk genieten van een mooie dag verzorgt door de broers Ton en Jo
van Ombergen. Reeds volgeboekt.

8.30 uur

€ 28,50

Woensdag
5 februari

SNUFFELEN BIJ KRINGLOOPWINKELS EN SAMEN LUNCHEN
Vandaag gaan we rond kijken bij een aantal kringloopwinkels in Goes.
Tussendoor gaan we gezellig en heel betaalbaar lunchen bij lunch café van
de Kook in Goes. (excl. Lunch) Nog enkele plaatsen vrij.

8.30 uur

€ 17,50

Vrijdag
7 februari

PANNEKOEKEN ETEN EN BEZOEK AAN MUSEUM DE BEVELANDEN GOES
Heerlijk pannenkoeken eten in Goes. Daarna duiken we in de
geschiedenis van de Bevelanden in het interessante historisch
museum. (excl. pannenkoeken en incl. entree)

10.30 uur

€ 24,50

Zaterdag
8 februari

EEN GEWELDIGE DANSSHOW IN DE SCHOUWBURG MIDDELBURG
Een flitsend, avond vullend programma in een wervelende dansshow met
jazzdans, moderne dans, tapdans en hip hop uitgevoerd door Dansschool
Dazzle. (incl. entree) Zie zondag 9 febr. voor de middagvoorstelling.

18.00 uur

€ 24,50

Zondag
9 februari

EEN GEWELDIGE DANSSHOW IN DE SCHOUWBURG MIDDELBURG
Zie voor info en de avondvoorstelling zaterdag 8 februari.

13.00 uur

€ 24,50

Zondag
9 februari

IERSE MIRREG MET O.A. SONGBIRD IN ’T KERKJE VAN ELLEWOUTSDIJK
Muziek uit Ierland en omstreken verzorgd door Songbird en Pickleweed.
Van mooie ballads tot pittige pubsongs. (incl. entree)

12.30 uur

€ 23,50

Zondag
9 februari

OPTREDEN SING@SEA IN TER REEDE
Een gemengd koor van 80 leden komt voor u optreden. (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
11 februari

MUSEUM PRINSENHOF IN DELFT
In Museum Prinsenhof Delft is de allereerste
overzichtstentoonstelling in Nederland te zien van de 17de-eeuwse
schilder Pieter de Hooch. Zijn mooiste binnenplaatsen en interieurs
keren terug naar de stad waar ze bijna 400 jaar geleden zijn
geschilderd . (incl. entree)
Helaas is deze locatie niet geschikt voor rollators.

8.30 uur

€ 59,50

Vrijdag
14 februari

RONDRIT WALCHEREN, HEERLIJK DINEREN IN BIGGEKERKE
Laten we weer eens gaan rondtoeren over het mooie Walcheren.
Halverwege de rondrit gaan we genieten van een uitstekend drie gangen
diner in Biggekerke. ( incl. diner)

8.30 uur

€ 24,50

Zaterdag
15 februari

BEZOEK AAN SPACE EXPO TE NOORDWIJK
Leer alles over ruimtevaart en bekende astronauten zoals André Kuipers
en bezoek het officiële bezoekerscentrum van de
Nederlandse vestiging van ESA, the European Space
Agency. (incl. entree en incl. gids)

8.15 uur

€ 58,50

Zondag `
16 februari

SHANTYKOOR NEPTUNUS IN TER REEDE
Prachtige shanty’s worden vandaag voor u gezongen. ( incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8.50

Dinsdag
18 februari

VERRASSINGSTOCHT DOOR TON EN JO
Heerlijk genieten van een mooie dag verzorgt door de broers Ton en Jo.

8.30 uur

€ 28.50

Woensdag
19 februari

OPTREDEN IN TER REEDE VAN INGRID PIETERS MET MY WAY
Sfeervolle gelegenheid met Muziek & Dans. (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8.50

Woensdag
19 februari

RONDRIT OVER SCHOUWEN, LUNCHEN EN OPTREDEN RISOLUTO
Vandaag gaan we heerlijk toeren over het prachtige Schouwen.
Vervolgens gaan we gezellig lunchen en ’s middags gaan we naar het
optreden van accordeonvereniging Risoluto luisteren in Haamstede.

8.30 uur

€ 21,50

Zaterdag
22 februari

NAAR MUSEUM ESCHER IN HET PALEIS IN DEN HAAG
Escher in Het Paleis is een kunstmuseum aan het Lange Voorhout in de
Den Haag. De Nederlandse graficus die water omhoog laat stromen, vogels
in vissen verandert en handen elkaar laat tekenen. (incl. entree)

8.30 uur

€ 43,50

Zondag
23 februari

THE LIFELOVERS IN TER REEDE
Zij spelen voornamelijk “sixties muziek”. (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8.50

Woensdag
26 februari

BEZOEK AAN MAS MUSEUM IN ANTWERPEN
Uitgebreid museum met meer dan 500.000 museumstukken. En helemaal
boven, op de 10de verdieping geniet u van een prachtig panorama over de
stad, de haven en de stroom. (incl. entree)

9.00 uur

€ 23,50

Vrijdag
28 februari

BEZOEK AAN ARSENAAL EN ARSENAALTOREN TE VLISSINGEN
Het Arsenaal is een museum en maritieme attractie. Er is o.a. een
zeeaquarium met haaien en roggen. En natuurlijk nemen we een kijkje op
45 meter hoogte in de Arsenaaltoren waarbij we over heel Walcheren
kunnen uitkijken. ( incl. entree)

12.30 uur

€ 22,50

Zaterdag
29 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
1 maart

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

Zondag
1 maart

OPTREDEN KOOR “GEWOON HAZES” IN TER REEDE
Een ontzettend enthousiast gemengd koor uit Zaandam die voornamelijk
liedjes van Andre Hazes te gehore brengt. ( incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
3 maart

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
6 maart

TERRACOTTALEGER IN ROTTERDAM
Dit jaar staat de tentoonstelling het Terracottaleger van Keizer Qin nog in
Rotterdam t/m april 2020. De ontdekking van het terracottaleger is zo
bijzonder dat er naar wordt verwezen als het achtste wereldwonder en
het behoort tot UNESCO-werelderfgoed. Reis mee terug in de tijd naar
het jaar 221 voor Christus en laat u betoveren door het legendarische
leger en het verhaal van Keizer Qin Shi Huangdi. (incl. entree)

8.30 uur

€ 35,00

Zaterdag
7 maart

PASAR MALAM IN RIJSWIJK
Heerlijk genieten van de bijzondere warme Aziatische cultuur. Reis door
Indische sferen tijdens Pasar Malam Rijswijk.
Bezoek de oriëntaalse markt met een grote variëteit aan producten, luister
en kijk naar de bands, zangers/zangeressen en dansgroepen die op het
podium verschijnen en geniet volop van het lekkere eten bij de
snackstands en restaurants. (incl. entree). Middag en avond uitje

12.30 uur

€ 42,50

Zaterdag
7 maart

COUNTRY MIDDAG IN TER REEDE
Een gezellige country middag in Ter Reede: heerlijk genieten van mooie
muziek en line dance optredens.

13.00 uur

€ 8.50

Zondag
8 maart

TONEELVERENIGING VEERE IN SPEELHUYS VAN TER REEDE
Zij spelen voor u de klucht: Zilveruitjes en Augurken.

12.30 uur

€ 8,50

Dinsdag 10
maart

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN IN MECHELEN
Een prachtig museum zowel aan de buiten- als binnenkant. In het museum
komt u veel te weten over de renaissance tijd. (incl. entree)

8.30 uur

€ 42,50

Woensdag 11
maart

SENIORENMIRREG MET KOOR IN ’T KERKJE VAN ELLEWOUTSDIJK
Een gezellige middag met optreden van het koor Binaeh Zuuver. Zij zingen
mooie luisterliedjes en lekkere meezingers. (incl. entree)

12.30 uur

€ 23,50

Woensdag
11 maart

GOUWE OUWEN OP VOLLE TOEREN IN TER REEDE
Seniorengezelschap uit Den Haag die u vermaakt met muziek.

13.00 uur

€ 8,50

Vrijdag 13
maart

DAG NAAR BRUGGE NAAR HET CHOCOLADE EN FRIET MUSEUM
We bezoeken vandaag twee hele leuke museums in Brugge. (incl entree)

8.30 uur

€ 37,50

Zaterdag 14
maart

SPEELGOEDMUSEUM TE MECHELEN
Het speelgoedmuseum is een museum dat een unieke collectie oud en
hedendaags speelgoed herbergt op een oppervlak van 7000 m². Na het
bezoek kijken we rond in Mechelen. ( incl. entree)

8.30 uur

€ 37,50

Zondag
15 maart

EERSTE HOEKSE ACCORDEON VERENIGING IN TER REEDE
Genieten van accordeon muziek in het Atrium verzorgd door o.a. Paula
van Wanrooij. (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8.50

Zondag
15 maart

TRAINWORLD IN SCHAARBEEK
Train world is het Belgisch treinmuseum van de NMBS en HET museum
voor treinfanaten. De geschiedenis van de spoorwegen is er te zien maar
ook gigantische stoomlocomotieven, de koninklijke trein, Oriënt Express.
( incl. entree)

8.30 uur

€ 42,50

Dinsdag
17 maart

OPERA FIDELIO IN BIOSCOOP CINE CITY
Live vanuit Londen, heerlijk genieten vanuit uw stoel in Cine City van
prachtige opera. (incl. entree)

18.30 uur

€ 37,50

Woensdag
18 maart

GEZELLIGE, GOED VERZORGDE DAG IN HAAMSTEDE
Vandaag gaan we naar brasserie de Graaf van Haamstede voor een
verzorgde dag met o.a. muziekoptreden , gezellige bingo, verloting,
compleet met koffie, warme maaltijd, drankje met lekkers.

8.30 uur

€ 41,00

NAAR ZEEUWS VLAANDEREN, LUNCHEN EN FREE COUNTRY DANCERS
Heerlijk, Zeeuws Vlaanderen verveelt nooit! Na een rondrit, een
gezamenlijke, heerlijke lunch gaan we genieten van een geweldig
optreden van the Free Country Dancers in Ter Schorre in Terneuzen.

8.30 uur

€ 27,50

Zaterdag
21 maart

Zondag
22 maart

OPTREDEN VAN POUBELLE D’ OR IN TER REEDE
Heerlijke jazz klanken verzorgd door een salon en dansorkest. (incl. koffie)

13.00 uur

€ 8.50

Zondag
22 maart

RIT LANGS DE BRABANTSE MOLENS TIJDENS BRABANTSE MOLENDAG
Vandaag toeren we langs diverse molens in Brabant waar tal van
activiteiten plaats vinden zoals, meel malen, pannenkoeken eten, vragen
stellen aan de molenaar en muzikale optredens.

8.30 uur

€ 28,50

Dinsdag
24 maart

RIT LANGS DE ZEEUWS VLAAMSE EN BELGISCHE KUST
Vandaag gaan we de zeelucht opsnuiven tijdens onze mooie en gezellige
rit langs de kust.

8. 30 uur

€ 28,50

Woensdag
25 maart

MIDDAGRONDRIT EN BEZOEK AAN AMBACHTSCENTRUM GOES
Vandaag toeren we door de zak van Zuid Beveland en bezoeken we het
Ambachtscentrum in Goes. We gaan koffie drinken bij de Vierlinden en als
er tijd is brengen we een bezoek aan de naast gelegen kinderboerderij.

12. 30 uur

€ 15,00

Vrijdag
27 maart

WINKELEN IN HELLEVOETSSLUIS
Heeft u voorjaarskleding nodig? Vandaag gaan we winkelen in De Struytse
Hoeck te Hellevoetsluis waar zich 130 verschillende winkels bevinden.

8.30 uur

€ 24,50

Zaterdag
28 maart

NAAR ZEEUWS VLAANDEREN MET BEZOEK AAN BIZARIUM
Vandaag gaan we rondtoeren in Zeeuws Vlaanderen, lunchen in het
`bizarre` museum café Koekoeksnest in Nieuwvliet, daarna bezoeken we
het museum met bizarre uitvindingen, Bizarium, in Sluis. (incl. entree)

8.30 uur

€ 32,50

Zondag
29 maart

OPTREDEN VAN TONEELGROEP DE GRIFFIOEN IN TER REEDE
Een blijspel verzorgt door de toneelgroep de griffioen (incl. koffie/thee)

13.00 uur

€ 8,50

Dinsdag
31 maart

DAG NAAR BREDA

8.30 uur

€ 24,50

1 APRIL VIERING IN BRIELLE
Brielle gaat terug in de tijd naar 1572 en wij kunnen daarbij zijn.
Honderden burgers kleden zich in historische kledij en spelen de
overwinning van de tachtigjarige oorlog na. Er is veel te zien vandaag in
Brielle zoals jongleren, vuurspuwen, shantykoren, historie.

8.30 uur

€ 28,50

Zaterdag
4 april

KOM IN DE KAS VOORNE PUTTEN
Een zeer geslaagd uitje van vorig jaar op herhaling.
Kom genieten in de kassen. Jong en oud kunnen wereldse ervaringen
opdoen. Van proeverijen van het lekkers dat in de kassen wordt gekweekt,
plantje potten tot speurtochten door de kas. En U kunt van alles vragen
aan de kweker zelf.

8.30 uur

€28,50

Zondag
5 april

KOM IN DE KAS WESTLAND OF BREDA
Voor omschrijving zie zaterdag 4 april.

8.30 uur

€ 28,50

Zondag
5 april

OPTREDEN VAN DE SUNSHINE CLEANERS IN ELLESDIEK
Vandaag gaan we weer naar het gezellige kerkje van Ellesdiek. Dit maal
voor een optreden van the Sunshine Cleaners die vandaag zingen over
vrijheid en verzet met liedjes van o.a. Pete Seeger en Leonard Cohen.
(incl. entree)

12.30 uur

€ 23,50

Woensdag
1 april

