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Dinsdag 2 april - De molen in Sloten  
met herinneringen aan de tijd van Rembrandt, die in de buurt vaak ging tekenen. 
Stadspas 4,25, 65+ prijs 7,00. Lunchen aan de overkant in Eetcafé de Halve Maen. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 4,00 retour 

 
Vrijdag 5 april - Monnickendam  
Dagje Monnickendam met mooie kleine grachtjes, Speeltorenmuseum, de oude 
haven en visrokerijen. Voor lunch naar het voormalige weeshuis. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 

 
Dinsdag 9 april - Dagje Weesp  
Dit mooie oude stadje ligt aan de Vecht en heeft nog een fort uit de 
verdedigingslinie van Amsterdam. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 

 
Woensdag 10 april - Castricum  
Naar Castricum waar je naar het strand kunt of maak een duinwandeling.  
Maar je kunt ook naar "Het huis van Hilde"; een archeologisch museum. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 

 
Vrijdag 12 april - Rondje Haarlem 
Laat je rijden naar een museum of blijf op de Botermarkt,  
vandaag is er biologische markt. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 

 
Dinsdag 16 april - Aalsmeer 
Weekmarkt in Aalsmeer of ga naar de Kringloopwinkel Dorcas.  
Breng je eigen broodje mee of lunch bij de markt. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 

 
Woensdag 17 april - De tuinen van Sperwershof in 's Graveland 
Hopelijk al in bloei. Ook voor lunch een fijne plek.  
En natuurlijk een kleine of grote wandeling. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 

 
Zaterdag 20 april - Geingenoegen  
Na de geslaagde Kerstmarkt is er nu de Paasmarkt in deze kleinschalige 
kaasboerderij. Mooi gelegen aan het riviertje de Gein. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 

 
Dinsdag 23 april - Marken en Volendam 
Het busje zet ons af in Marken, alwaar wij de boot nemen  
(voor eigen rekening € 8,75) en worden opgehaald in Volendam. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 

 
Vrijdag 26 april - Noordwijk aan zee  
Voor een frisse neus naar het strand! 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 

 
Dinsdag 30 april - Amsterdamse Bos  
Pannenkoeken eten in het Bosplan. Natuurlijk ook naar de geitenboerderij. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 4,00 retour 
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Let op: aanmelden is verplicht!  Doe dat zo spoedig mogelijk om het uitje door te laten gaan.  
Aanmelden kan bij SOS: Tel 06 44 37 68 49 of u mailt: samenopstap@dynamo-amsterdam.nl     
N.B.: een Samen op Stap uitje gaat pas door bij voldoende deelnemers; u wordt 1 dag van te voren 
gebeld indien er minder dan vier deelnemers zijn en het uitje derhalve geannuleerd is. Heeft u zich 
aangemeld, maar kunt u onverhoopt toch niet mee, meld u zich dan minimaal 24 uur van te voren af. 
Belt u niet tijdig af of laat u niets van u horen, bent u de ritprijs wel verschuldigd. 
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