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Vrijdag 1 februari – de Bazaar in Beverwijk 
Wie gaat er mee naar de Zwarte Markt?  
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 
Dinsdag 5 februari - Aalsmeer 
Kringloopwinkel en markt in Aalsmeer. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 
Woensdag 6 februari – Wandelen in de duinen 
Lunchen in Vogelenzang in "de Wachtkamer 3e Klasse". Gezellig en lekker! 
Dan in de Kennemerduinen kijken naar de herten. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 
Vrijdag 8 februari - Museumrondje in Haarlem  
Keuze uit bijv. Teylers museum, Frans Halsmuseum of Archeologisch museum.  
O ja, ook is er weer biologische markt. Laat je afzetten/ophalen bij je keuze. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 
Dinsdag 12 februari - Uitwaaien op het strand  
Uitwaaien en/of shoppen in Egmond aan zee. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 
Woensdag 13 februari - In Monnickendam lunchen in een heerlijke chocolaterie!  
Daarna de kaasmakerij in Katwoude. Met die mooie bruine koeien die zichzelf 
laten melken in de volautomatische robot-melker wanneer ze maar willen.  
Leuk kaaswinkeltje! 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 
Dinsdag 19 februari - De Oude Bakkerij, Bakkers museum in Medemblik  
Het "lekkerste" museum, je weet wel de geur van vers brood  
en de banketbakker! Entree € 7,- 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 
Woensdag 20 februari - We gaan naar Bergen aan zee  
Lekker het strand op of bezoek het Zeeaquarium entree € 12,95. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 
Vrijdag 22 februari - Pannenkoek eten in Meerzicht in het Amsterdamse Bos  
en de kilo's er weer afwandelen in ons mooie winterse Bosplan! 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 
Dinsdag 26 februari - Visje eten in IJmuiden 
Frisse zeewind opsnuiven en een lekker visje eten. 

Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 

 
 
 
 
 
 

 

 

Samen op Stap Kalender   

 

Oost en Zuid 

Februari 2019 

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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