
 

  
                                                                                         

 

Bezoek aan het Watersnoodmuseum 
Woensdag 15 februari 2023 

Bezoek Van Gogh Museum Zundert 
Zaterdag 4 maart 2023 

   

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
€ 7,- per rit. De bus vertrekt om 13.00 uur vanaf Ter 
Reede om u op te komen halen. We gaan elke week op 
maandag, 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!

Programmaboekje 

Samen op stap bus  

februari 
2023 

maart 
2023 



 

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 donderdag  

19 januari of daarna op dinsdag en donderdag van 

9.00 tot 12.00 uur via 0118 –448 329 of 06- 

82493217 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 6 uitjes 

boeken. Als u nog geen Vriend van de bus bent, mag 

u 4 uitjes boeken en worden overige uitjes op de 

reservelijst geplaatst. In het voor- en najaar worden 

4 vrienden uitjes gepland. 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, adres, 

telefoonnummer en geboortedatum 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 kunnen inplannen.  

• U betaalt contant aan de begeleider. Zorg dus voor 

gepast geld! 

• Helaas worden ook wij geconfronteerd met steeds 

hogere kosten. Om die reden worden afmeldingen 

binnen 24 uur in rekening gebracht. 

• Bij uitjes waar kaartjes vooraf besteld zijn, worden 

bij annulering de kosten in rekening gebracht.  

• 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 van de reservelijst kunnen 

benaderen. Indien er niemand van de Samen op 

stap bus aanwezig is, dan kunt u uw afmelding 

doorgeven aan de receptie (0118 - 448 448).  

• 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 wil worden van de Samen op stap bus? 

U kunt al Vriend van de bus worden voor een bedrag van € 25,- per jaar. U mag 6 uitjes boeken per keer, kan 

deelnemen aan de speciale vriendenuitjes en u maakt 2x per jaar kans op een gratis uitstapje voor 1 persoon. 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. 
 

WINNAAR GRATIS UITJE EDITIE FEBRUARI 2023 

Mevrouw M. Lopulissa  
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Programma februari en maart 2023  
Beste lezer, 
 
De maanden februari en maart zijn vaak een overgang van de gezellige lichtjes tijdens de kerst naar de mooie 
kleuren in het voorjaar. We zoeken in deze maanden de gezellige, culinaire of artistieke plekjes op. We dineren 
samen, bezoeken verschillende musea en maken heerlijke rondritten door de provincie.  
Ook de komende tijd hebben we weer een gevarieerd programma bedacht, zodat we voor een ieder een uitje 
kunnen aanbieden. Uw tip is natuurlijk van harte welkom, als het mogelijk is, nemen we die mee in het volgende 
programma. Wij wensen jullie veel plezier met het uitzoeken van de reisjes en natuurlijk veel reisplezier. 
 
Belochtend 
Donderdag 19 januari 2023 vanaf 9.00 uur kunt u uw uitgekozen uitjes telefonisch opgeven. U kunt dit ook via de 
mail: samenopstapbus@wvozorg.nl naar ons mailen. Telefonische aanmeldingen worden op dezelfde manier 
behandeld als opgave via de mail. Als het uitje alsnog niet doorgaat, hoort u dit tijdig van ons.  
 
Bereikbaarheid  
Wij krijgen regelmatig te horen dat het lastig is de planning voor de uitjes te bereiken. Om alles overzichtelijk te 
maken, vindt u hieronder een overzicht met de tijden en telefoonnummers waarop wij bereikbaar zijn: 
Maandagochtend 9.00-12.00 uur : 0118-448 329 
Dinsdagochtend 9.00-12.00 uur : 0118 – 448 329 
Donderdagochtend 9.00-12.00 uur: 0118- 448 329 
Op de belochtend kunt u bellen met : 0118 – 448 329 of 06 – 82493217 tussen 9.00-12.00 uur.  
Het komt voor dat u ons niet direct aan de telefoon krijgt. Spreek dan gerust de voicemail in, dan bellen wij u terug! 
 
Afmelden voor een uitje kan ook bij de receptie van Ter Reede via 0118 – 448 448 (9.00-17.00 uur). 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jaimy, Anneke en Gerda 
 
 
De basis richtlijnen tegen corona 
Het blijft goed om nog eens stil te staan bij de richtlijnen omtrent corona. Helaas is corona nog niet verdwenen, maar 
leren wij hier mee leven. Om veiligheid en gezondheid voorop te blijven stellen, blijft het belangrijk om de basis 
richtlijnen na te leven.  

 
  

mailto:samenopstapbus@wvozorg.nl


 

 

BELOCHTEND: 19 JANUARI 2023 kunt u zich aanmelden,  
vanaf 9.00 uur! 

 
Bij alle ritten is de prijs excl. koffie, thee en/of lunch! (Wijzigingen onder voorbehoud) 

Datum  Activiteit Vertrek  Prijs 

Woensdag  

1 februari 

RONDRIT ZUID BEVELAND 

We gaan op zoek naar de mooiste plekjes van Zuid Beveland.  

9.30 uur € 25,00 

Zaterdag 

4 februari 

OPTREDEN TER REEDE SEASIDE RENDEZ VOUS 

Seaside Rendez Vous is niet zomaar een koor maar een live band met 55 

zangers, voornamelijk uit Zeeland. Het repertoire bestaat uit vele 

soorten popmuziek. (incl. entree en kopje koffie/thee) 

12.30 uur € 12,00 

Dinsdag  

7 februari 

RONDRIT OOSTVOORNE EN OMGEVING 

Langs de kust ontdekken we pittoreske dorpjes en genieten we van de 

mooie natuur. Onderweg strijken we ergens neer voor een gezamenlijke 

lunch (excl. lunch) 

9.30 uur € 35,00 

Woensdag 

8 februari 

LUNCH BIJ VAN DER VALK MIDDELBURG 

We nemen plaats voor een heerlijk uitgebreid lunchbuffet met o.a. soep, 

luxe broodjes, live cooking vis- en vleesgerechten, saladebuffet en een 

royaal dessertbuffet. (incl. lunchbuffet en koffie/thee en sappen) 

 

10.30 uur € 31,00 

Zaterdag 

11 februari 

PANNENKOEKEN ETEN IN OOSTKAPELLE NA RONDRIT WALCHEREN 

We zien gezellige dorpjes en maken we een rit door Walcheren waarna 
we neerstrijken in Oostkapelle voor een lekkere pannenkoek (excl. 
Pannenkoek)  

9.30 uur € 20,00 

Dinsdag  

14 februari 

DAGJE SLUIS 
Sluis is een prachtige stad waar u heerlijk kunt genieten van de 
historische panden, straatjes en mooie kunst. U bent vrij om zelf de dag 
door te brengen in Sluis.  

9.30 uur € 27,00  

Woensdag 

15 februari 

BEZOEK WATERSNOODMUSEUM OUWERKERK (museumkaart is gratis) 

Een indrukwekkend museum met prachtige verhalen van ooggetuigen. 

Inmiddels is de watersnoodramp 70 jaar geleden. (incl. entree)  

9.30 uur € 33,00  

Zaterdag  

18 februari 

BEZOEK AAN HET POLDERHUIS WESTKAPELLE 

Na een mooie rit langs de Zeeuwse kust bezoeken we het Polderhuis. 

Een museum waar u de geschiedenis van Westkapelle kunt bewonderen. 

(incl. entree)  

12.30 uur € 15,00  

Dinsdag  

21 februari 

VERRASSINGSTOCHT 

Het is tijd om ons te laten verrassen! 

9.00 uur € 40,00  

Woensdag  

22 februari 

SHOPPEN IN ALEXANDRIUM ROTTERDAM 

Heerlijk de koopjes zoeken in het grote warenhuis in Rotterdam. Voor 

een ieder wat wils.  

9.30 uur  € 42,00  

  



 

  

  
 
 

Zaterdag 

25 februari 

MODELBOUWSHOW ZEELANDHALLEN IN GOES 

Tijdens de modelbouwshow is van alles te beleven en te zien. Van 

levensgrote banen tot boerderij-miniaturen. Diverse spoorbanen zijn te 

bewonderen en er vinden verschillende (mini) autoraces plaats. (incl. 

entree)  

10.00 uur € 27,00  

Dinsdag  

28 februari 

RONDRIT BELGISCHE KUST 

Vandaag maken we een prachtige rit langs de Belgische kust met haar 

mooie kustdorpjes.  

9.00 uur € 42,00 

Woensdag 

1 maart 

LUNCH BIJ LUNCHCAFE STADHUIS EN BEZOEK AAN MUSEUM DE 
BEVELANDEN GOES (museumkaart is gratis) 

Heerlijk lunchen in Goes. Daarna duiken we in de geschiedenis van de 

Bevelanden in het interessante historisch museum. (excl. lunch en incl. 

entree) 

10.30 uur € 23,00 

Zaterdag  

4 maart 

BEZOEK VAN GOGH MUSEUM IN ZUNDERT (museumkaart is gratis) 

Het Vincent van Goghhuis is een huis van herinneringen en beleving. 
Vincent zelf neemt u mee in een hoorspel vol kijkplezier. Op de 
geboortegrond van deze meester wordt ook aandacht besteed aan zijn 
vakbroeders van toen en nu. (incl. entree) 

9.00 uur € 43,00 

Dinsdag 

7 maart 

DAGJE BREDA 

U bent vrij om Breda te ontdekken. 

9.00 uur € 33,00 

Woensdag 

8 maart 

RONDRIT SCHOUWEN DUIVELAND EN LUNCHEN BIJ ’T OLIEGEULTJE 

Samen genieten we van het mooie polderlandschap. We zoeken de rust 

op aan het water bij het gezellige Oliegeultje in Burgh Haamstede voor 

een lekkere lunch. (excl. lunch) 

9.30 uur  € 25,00 

Zaterdag 

11 maart 

OPTREDEN IN TER REEDE ‘ZOKANTOOK’  

Een muzikaal optreden waar meerstemmige popsongs en liedjes van nu 

en uit het verleden voorbij komen. 

13.00 uur € 12,00 

Dinsdag  

14 maart 

BEZOEK LOUWMAN MUSEUM DEN HAAG (museumkaart is gratis) 

Stap in de geschiedenis van de autosport. Ontmoet de legendes en hun 

auto’s. En beleef de schoonheid van snelheid, van passie, prestatie, 

winnen en ambitie. Het Louwman Museum is een museum voor 

automobielen in Den Haag. (incl. entree) 

8.30 uur € 67,00 

Woensdag 

15 maart 

RONDRIT BRABANT 

We genieten van de mooie landschappen, dorpjes en stadjes van het 

gezellige Brabant. Onderweg zoeken we samen een plekje op om een 

hapje te eten.  

9.00 uur  € 37,00  

Zaterdag  

18 maart 

TONEELSTUK ‘ZEEUWSE BABBELAARS EN DE VIERDAAGSE’ IN TER REEDE 
“Het zijn weer roerige tijden voor de bewoners van ’t Munnikenhof in 
Grijpskerke. De bewoners van dit bijzondere rusthuis hebben als jaarlijkse 
uitje gekozen voor de Vierdaagse in Nijmegen. Of deze ongetrainde 
bewoners werkelijk weten waar ze aan beginnen valt te bezien” 
Een grappig en gezellig toneelstuk waar u volop van kunt genieten. (incl. 
entree en koffie/thee)  

12.30 uur € 12,00 

  



 

 

Dinsdag 

21 maart 

LUNCHEN BIJ BLVD IN VLISSINGEN 

Tijdens de lunch genieten we van de wisselende vergezichten en schepen 

die dicht langs de kust voorbij varen. (excl. lunch) 

 

10.30 uur  € 10,00 

Woensdag 

22 maart 

VERRASSINGSTOCHT 

Wat staat er vandaag op de planning, wat gaan we zien en waar komen we 

allemaal. Het is een verrassing! 

9.00 uur € 35,00 

Zaterdag  

25 maart 

MIDDAGRIT WALCHEREN EN KOFFIE BIJ GROENRIJK  

Door de polders en de smalle straatjes, genieten van het mooie landschap 

van Walcheren. Bij Groenrijk stoppen we voor een bakje koffie/thee (excl. 

koffie/thee)  

12.30 uur € 20,00 

Dinsdag 

28 maart 

RONDRIT GOEREE OVERFLAKKEE 

Over de eilanden en langs de kust. We genieten van een mooie rit door en 

om Goeree Overflakkee. Samen zoeken we een knus plekje voor een 

lunch. (excl. lunch) 

9.30 uur € 30,00 

Woensdag 

29 maart 

RONDVAART EN RONDLEIDING BIJ HET PORTAAL VAN VLAANDEREN 

Op het sluizencomplex in Terneuzen vergaap je je aan megaschepen en 

ontdek je hoe groot schepen echt zijn. We krijgen een mooie rondleiding 

én rondvaart door het kanaal van Gent naar Terneuzen. (incl. rondvaart, 

rondleiding en koffie/thee met iets lekkers) 

10.00 uur € 60,00 

 

 
 

Boodschappen doen met de Samen op Stap Bus 

Boodschappen bij AH op maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag   
Wij rijden een paar keer per week naar de supermarkt (AH XL Vlissingen). Kosten hiervoor zijn € 7,00 per 

rit. De bus vertrekt op 13.00 uur vanaf Ter Reede om u op te halen.  
Na de boodschappen drinken we samen nog een kopje koffie bij   

Luncherie Extra Lekker.  

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Gaat u mee?!!  
   

Bel snel om uw plaats te reserveren: 0118- 448 329  
  



 

  

  
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                                                          
 

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

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       4  

 
2       5  

 
3       6  
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Meld je nu aan voor de korte EHBO/ AED cursus in Vlissingen 
 

 
 
 

Binnenkort gaat er weer een nieuwe, praktische EHBO/ AED cursus van start.  
“Zeer aan te bevelen! Enthousiaste docente. Prettig om een zekerder gevoel te hebben bij calamiteiten” 

Jaap, 59 jaar 
 

De cursus gaat bij voldoende aanmeldingen,  van start op 
 woensdag 5 april van 09.00 – 11.30 uur in 

 Vlissingen.  
 

Gediplomeerd instructrice Matty van de Gruiter – Van Offenbeek leert je hoe je eerste hulp kunt 
toepassen bij bijvoorbeeld huidwonden, bloedingen, brandwonden, verslikking en ander letsel. In de 
cursus wordt ook veel aandacht besteed aan reanimatie en AED en aan het herkennen van diverse 

ziektes, zoals suikerziekte, epilepsie en beroerte. Het is een praktische cursus en er is volop gelegenheid 
om zelf te oefenen. Na afloop van de cursus volgt geen examen. Je ontvangt wel een certificaat van 

deelname. 
 

Kosten voor de cursus zijn €55,00 voor 6 lessen.  
(inclusief verbandmateriaal en oefenen met een Lotus slachtoffer). 

 
Informatie of aanmelden: 

Meer informatie of aanmelden bij Jaimy Kuiper van Samen op stap, 
samenopstap@wvozorg.nl of  0118 – 448 329.  
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