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Dinsdag 3 september – naar de Heide 
We gaan naar Laren en eens kijken of er nog heide te vinden is die bloeit. 
Voor de inwendige mens gaan we naar 't Bluk. Maar als je zelf een bammetje 
mee wil brengen kan dat natuurlijk ook. 
Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour  
 
Woensdag 4 september – Enkhuizen  
Marktdag in Enkhuizen maar het buitenmuseum is ook nog open. Museum 
entree kost € 17,- en dan heb je er een mooie vaartocht bij. Met 
museumkaart gratis. Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour  
 
Dinsdag 10 september – Marken en Volendam 
Wandeling door het mooie Marken naar het haventje of bezoek onderweg het 
kleine museumpje. Dan op de boot naar Volendam voor € 8,75. Lunchen, 
visje eten, ijsje eten kan in Marken, waar het rustiger is maar kan ook in 
Volendam waar je wat meer in de drukte loopt. Daar haalt onze bus ons op 
om 3 uur. Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour  
 
Woensdag 11 september – Dierentuin Landgoed Hoenderdaell 
Dit Landgoed was voorheen een bollenveld maar nu een dierentuin bij Anna 
Paulowna. Entree € 12,- online € 11,-. Vraag ernaar als je reserveert. We 
drukken alvast een plattegrondje voor je af. Een lange rit maar dat is het 
wel waard. Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour  
 
Vrijdag 13 september – Amsterdamse Bos 
Tijd voor het Amsterdamse Bos oftewel Bosplan, zoals oudere 
Amsterdammers het nog steeds noemen. Bezoek aan de geitenboerderij en 
natuurlijk het Pannenkoekenhuis, vaste prik. Van 10.30 uur tot ± 4 uur. 
Kosten vervoer € 4,00 retour  
 
Dinsdag 17 september – Fruittuin van West 
Hier kun je uit de moestuin in A'dam west lekker verse appels, peren, nog 
wat aardbeien zelf oogsten. Ook eieren en biologische kip te koop. 
Koffie/thee en heerlijke zoetigheden. Lekker lunchen in het Tuincafé.   
Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 4,00 retour  
 
Woensdag 18 september - Enkhuizen 
Marktdag in het mooie Zuiderzee stadje Enkhuizen of bezoek het 
Buitenmuseum voor € 17,-. Met museumkaart gratis. 
Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour  
 
Dinsdag 24 september - IJmuiden 
Visje eten in IJmuiden of struinen op het strand.  
Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour  
 
Woensdag 25 september – Korenmolen De Nachtegaal 
Bezoek aan korenmolen in Midden Beemster. Deze molen is dit jaar 350 jaar 
oud. Er is een molenaar aanwezig. Ook mogelijkheid tot het kopen van 
molengemalen meel. Van 10.30 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 
September 2019 
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