
Z 
 

Vrijdag 2 augustus - Visserijdagen in Monnickendam  
Wat een gezelligheid! De haven ouderwets ingericht, hapjes, drankjes en niet te 
vergeten de vis rokerijen voor haring en makreel. Shantikoren en varen naar Marken 
met ouderwetse toeristenboot. 
Van 11 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
Dinsdag 6 augustus - naar het Strand 
Bergen aan zee aan het strand bij Evie. Zo heerlijk in een ligstoel in het zand! 
Gezellige strandtent. 
Van 11 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 

Woensdag 7 augustus - Zandvoort  
Daar gaan we altijd graag naar toe. Bij nr. 17 is het goed toeven,  
maar ga gerust het dorp in als je er zin in hebt. 
Van 11 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 

Vrijdag 9 augustus - Visserijdag in Monnickendam  
De haven ouderwets ingericht, hapjes, drankjes en niet te vergeten de vis rokerijen 
voor haring en makreel. Shantikoren en varen naar Marken met ouderwetse boot. 
Van 11 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 

 
Dinsdag 13 augustus – bloemen plukken  
We gaan zomerbloemen plukken in Hillegom bij Annemiek's Pluktuin. Dan gaan we 
voor de lunch in de buurt naar een gezellig tentje. Contant geld  meebrengen en een 
goede (plastic) tas. Van 11 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 

 
Woensdag 14 augustus - bloemen plukken  
Vandaag wordt het bloemen plukken in Bakkum. Breng wel contant geld mee en een 
goede (plastic) tas. Van 11 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 

Dinsdag 20 augustus - Maxis 
Voor de liefhebbers naar Maxis. Veel te zien en te kopen. 
Van 11 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 
 

woensdag 21 augustus - Bezoek aan Enkhuizen 
Er is vandaag weekmarkt. Of bezoek het museum. Heerlijk buiten met de boot 
(inclusief) naar al die oude huisjes en handwerkplaatsen zoals tonnenmaker, 
zeilmakerij en rokerij. Niet te grote afstanden lopen. Entree € 17,- met 
Museumjaarkaart gratis. Van 11 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 

 
 

Dinsdag 27 augustus – Marken en Volendam 
Kuieren door Marken, effe zitten, dan met de boot naar Volendam (enkeltje € 8,75),  
daar nog een visje en/of ijsje en dan met het busje naar huis! Fantastische dag!! 
Van 11 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 
 

 
Woensdag 28 augustus – naar de Heide 
Kijken of de heide intussen bloeit of misschien nog steeds?! Lunchen aan de rand van 
de heide bij 't Bluk Laren. Van 11 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour 

 
 
 
 
 
 

 
 

Samen op Stap Kalender   

 

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. 

 

Oost en Zuid 
Augustus 2019 
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