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  Dinsdag 4 febr uari  -   Markt in Purmerend   
Sfeervolle weekmarkt in de binnenstad   van Purmerend. Open tot 2 uur.     
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour   
  
Vrijdag 7 febr uari  -   Ikea   
Veel te zien/kopen en lekker betaalbaar eten. Handig  snel thuis met je nieuwe  
spulletjes in het busje.   Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour   
  
  
Dinsdag 11 febr uari  -   Wandelen in het bos bij Lage Vuursche    
We monsteren aan bij Theehuis 't Hooge Erf. Wie wil kan lekker gaan wandelen.   
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour   
  
Woensdag 12 febr uari  -   Kweektuin Haarlem met rondleiding en lunch   
Verrassend groot en interessant!     
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour   
  
  
Vrijdag 14 febr uari  –   naar IJmuiden   
Visj e eten in IJmuiden. Strandwandelen   mag ook!     
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour   
  
Dinsdag 18 febr uari  –   Kringloopwinkel   
We gaan weer eens naar de grote kringloop winkel in A'dam west.    
Lunchen bij Buurtboerderij Ons Genoegen bij  het  Westerpark .   
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour   
  

      
Woensdag 19  februari  -   Grootschalige kaasboerderij in Katwoude    
met koeien die hun melkmachine zelf bedienen,   en die zelf de stal  i n -   en  
uitlopen. Met winkeltje. Lunch in Monnickendam.     
Van 11 uur  tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour   
  
  
Vrijdag  21   februari  -   Fruitkwekerij Ruizendaal en bomentelers   in Mijdrecht    
En de kleinschalige kaasboerderij Geingenoegen met     koeien.   
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour   
  
  
Woensdag 26  februari   -   Castricum aan zee!    
Erg goede lunchkaart. Heerlijk wandelen op het strand en chillen bij de open  
haard van Zoomers Of het overdekte winkelcentrum. Mooi en groot.   
  
  
Vrijdag 28  februari  -   Cruquius het oude gemaal en museum    
We lunchen  in de buurt bij Koffie Kaatje.   
Van 11 uur tot ong. 4 uur. Kosten vervoer € 5,00 retour   
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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 v oldoende 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 va n  
u horen, bent u de ritprijs wel verschuldigd.   

  


