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woensdag 1 mei - Limmen en Tulpenmuseum Bulborum 
Lunch in "Eetbar Lekker" dan rondrit langs de Mozaïeken door het dorp (hopelijk nog 
niet uitgebloeid), dan naar Tulpenmuseum "Bulborum". Entree € 3,50. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 

vrijdag 3 mei - Rondje Haarlem                 
Rondje Haarlem met keus voor museum of de biologische markt op de Botermarkt.  
Daarna rondrit Haarlem langs de bloembollenvelden. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 

dinsdag 7 mei - de bloembollenvelden rond Lisse             
Lunch in de Fruitloods van de Olmenhorst en dan naar de pluktuin van Annemiek  
in Hillegom. Rondrit rond Lisse naar de bollen! 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 

 
vrijdag 10 mei - de bloembollenvelden rond Lisse             
Lunch in de Fruitloods van de Olmenhorst en dan naar de pluktuin van Annemiek  
in Hillegom. Rondrit rond Lisse naar de bollen! 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 

 
dinsdag 14 mei - rondrit bollenvelden          
Lunch bij het "Land van Fluwel" en daarna rondrit door de bollenvelden  
bij Zijpe en St. Maartenszee. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 

 
woensdag 15 mei - rondrit bollenvelden en strand                
Lunch bij de "Tulperij" in Voorhout tussen de tulpen en bij het strand van Noordwijk. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 

 
dinsdag 21 mei - Natuurmonumenten Hilversum         
Lunch bij Brambergen (Natuurmonumenten) in Hilversum en dan 1) Rondleiding 
dr.Costerustuin geen entree, wel aanmelden. 2) Pinetum bomentuin vlakbij. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 

 
vrijdag 24 mei - Biologische Tuinderij Sperwershof in ´s Graveland 
Wandelen en lunchen in de prachtige tuinen van Sperwershof. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 

 
dinsdag 28 mei - Aalsmeer            
De weekmarkt in Aalsmeer en de geweldige Kringloop. Lunchen bij de markt.  
Ook is er een mooie historische tuin (entree € 4,50). 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 

woensdag 29 mei  Rondje Muiden / Diemen  
Rondje naar de weekmarkt in Diemen of de Maxis in Muiden.  
Afgezet worden bij 1 van de 2. 
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
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Oost en Zuid 
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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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