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 Woensdag 6 november  - Kerstmarkt Tuincentrum "de Boet"  

Tuincentrum "de Boet" in Hoogwoud is een populaire plek, vooral de 
Kerstmarkt is heel bijzonder. Met een fijne lunchgelegenheid. 
Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour  
 
 
 
Dinsdag 12 november - rondje Haarlem 
Lunchen in de Kweekcafe van Haarlem, daarna op bezoek de 2 leukste 
kringloopwinkels Rataplan en de Snuffelmug.  
Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour  
 
 
 
Woensdag 13 november - Cruquius museum 
Lunchen bij Koffie Kaatje naast de oude rietsuikerfabriek in Halfweg. 
Dan naar het Cruquius-gemaal, waar het museum is uitgebreid.  
Entree museum € 9,- en met museumjaarkaart gratis 
Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour  
 
 
 
Dinsdag 19 november – Aalsmeer 
Lunchen in de buurt van Aalsmeer, daarna gaan we naar de grote 
kringloopwinkel in Aalsmeer. Alvast snuffelen voor Sint of Kerstca-
deautjes. 
Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour  
 
 
 
Woensdag 20 november – Kerstmarkt in Tuincentrum “De boet” 
Tuincentrum "de Boet" in Hoogwoud is een populaire plek, vooral de 
Kerstmarkt is bijzonder. Met een fijne lunch gelegenheid. 
Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour  
 
 
 
Woensdag 27 november - Egmond aan zee 
Uitwaaien met herfststormen en struinen in de leuke winkeltjes.  
We starten met een lunch op de boulevard. 
Van 10.30 uur tot ± 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen op Stap Kalender   

 

Oost en Zuid 
November 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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