Uitjesprogramma juli 2022

Beste deelnemers,
Met trots presenteren wij het uitjesprogramma van juli. Wegens groot succes rijden wij nu
ook op de maandagen. De telefoon stond vorige maand roodgloeiend en voor veel mensen
was het moeilijk ons te bereiken. We proberen hiervoor zo snel mogelijk een oplossing te
vinden. U kunt ons ook e-mailen, voor het adres zie onder. Wij wensen u veel plezier!
Reserveringen telefonisch op maandag 27 en dinsdag 28 juni. tel.: 06 - 83 11 67 89 van
10:00 tot 16:00 uur. Op overige dagen van 13:00 tot 16:00 uur. Of per e-mail:
reserveringen@seniorenuitbuszuidplas.nl.
Alle reizen zijn inclusief koffie of thee behalve bij theaterbezoek, tenzij anders vermeld.
Neem altijd water en medicijnen mee. Ook een lunchpakket, tenzij de lunch is inbegrepen.
Indien u contant betaalt, wilt u dit dan gepast doen?
Leeswijzer:
Bij begintijd staat het tijdstip van ophalen van de eerste deelnemer.
Bij vertrektijd staat het tijdstip van vertrek vanaf de bestemming, i/o is in overleg.
Bij bijzonderheden staan o.a. afkortingen: MK is museumkaart, RP is Rotterdampas, VIP is
VIP-kaart van de Vriendenloterij
Uitleg van de symbolen:
Er wordt veel gelopen.
Zitrit, weinig lopen.

U moet kunnen traplopen.
Slecht begaanbaar voor rollators.

DE SPELREGELS VAN DE UITJES
ALGEMEEN
•
•

•

•

•

U wordt thuis opgehaald. U hoeft dus niet buiten te wachten.
Voor de uitstapjes moeten zich minimaal 5 personen aanmelden, anders gaat het uitstapje niet door. Bij
bestemmingen verder dan 100 km. geldt een deelname van minimaal 6 personen. Ook bij entreekosten. U
krijgt hier dan tijdig bericht over.
Als er 7 personen meegaan is de bus vol. Als u zich daarna aanmeldt, zetten wij u op de wachtlijst. Indien er
door annulering plaats vrij komt wordt u gebeld. Zodra deze activiteit opnieuw aangeboden wordt, krijgt u
voorrang. We hopen op deze manier iedereen aan de beurt te laten komen.
Bij reserveren mag u 3 ritten opgeven. Uiterlijk 2 dagen voor het geplande uitje krijgt u van de begeleiding
een telefoontje of u meekunt. U hoort dan ook of er een extra rit komt en als u dat wilt wordt u daarop
geplaatst.
Als de rit niet doorgaat, bijvoorbeeld bij gebrek aan voldoende deelnemers of extreem weer, dan bellen wij
u. Mocht u er niet zeker van zijn, dan mag u 2 dagen van te voren even bellen of mailen naar
reserveringen@seniorenuitbuszuidplas.nl.

BETALEN
U kunt in de bus bij het instappen contant en gepast betalen. Op zo kort mogelijke termijn zullen we ook pinbetaling
in de bus mogelijk maken. Handig is het om het geld in een envelop te stoppen met uw naam er op en deze bij
binnenkomst aan de begeleider af te geven. LET OP: De vermelde (toegangs-)prijzen zijn onder voorbehoud van
prijswijzigingen van derden. Een enkele keer komt dat voor, dan moeten we deze gewijzigde prijzen hanteren.
ANNULEREN
Doe dit wel minstens 2 dagen van te voren. Zodat we u geen rekening behoeven te sturen. Telefoon 06-83 11 67 89,
op werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur.
Zodra entreetickets definitief zijn gekocht en betaald, kan niet meer worden geannuleerd. Ook ziekte is ieders eigen
risico. Zo werkt het overal bij theaters en reisbureaus e.d. en daarom ook bij ons. U kunt wel zelf iemand anders
zoeken die uw plaats in kan nemen. Want een open plaats betekent voor ons verlies en een andere deelnemer
wordt de kans ontnomen om mee te gaan.
VOOR ONDERWEG
Het is onze gewoonte, mede om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden, dat ieder de eigen lunch meeneemt.
Neem ook altijd voldoende te drinken mee. De rit kan soms uitlopen, bijvoorbeeld door files. Neem daarom altijd uw
medicijnen mee.
THEATERBEZOEK
Koffie wordt dan niet ingecalculeerd, vaak zit het in de ticketprijs. Reken wel op enkele trappen lopen.
DINEREN
Indien er geen diner of lunch e.d. in de folder is genoemd, gaan we in principe direct huiswaarts. Alleen indien
NIEMAND BEZWAAR maakt, kan er onderling besloten worden ergens te gaan eten voor eigen rekening.
KORTINGSKAARTEN ZOALS B.V. MUSEUMKAART, ROTTERDAMPAS, POSTCODE-/VRIENDENLOTERIJ
Overweeg om, als u meerdere ritten met de UitBus Plús naar musea maak, een Museumkaart (mk) te kopen voor ca.
€ 64,95 (stand 2022). Vraag bij de Gemeente na of u in aanmerking komt voor de Rotterdampas voor het
gereduceerde bedrag van ca. € 5,00. Kortingen via deze kaarten worden aangegeven bij de ritprijs.
ROLLATORS
Inklapbare rollators kunnen we meenemen. Rolstoelen helaas niet.

Dag

Activiteit

Begintijd/
Kosten Bijzonderheden
vertrektijd

Vrij. 1 juli Het tweede deel van de ANWB
vestingstedenroute. Deze rit is al volgeboekt. Op 09.00-i/o
4 juli gaan we weer.
Za. 2 juli

Zo. 3 juli

Brocante Markt in het vestingstadje Heusden.
Hier waan je je in Franse sferen. Snuffelen bij de
diverse kraampjes met allerlei brocante en
antiek. Deze rit is al volgeboekt.

09.00-15.30

€ 23,00

€ 18,00

Betoverende liedjes, prachtige kostuums en
hilarische scenes in Belle en het Beest De
Musical. Een onvergetelijke middag in de Goudse 11.30-17.00 € 30,00
Schouwburg. Helaas volgeboekt

Ma. 4 juli Herhaling van het uitje van 1 juli. Het tweede
deel van de ANWB vestingstedenroute. Dwars
door Brabant loopt de Zuiderwaterlinie, de
oudste, langste en meest gebruikte waterlinie
van Nederland. O.a. Geertruidenberg, langs de
Loonse- en Drunense Duinen en Heusden.

09.00-i/o

€ 23,00

Di. 5 juli

Onze Rotterdamspecialist rijdt langs vele
historische en moderne bezienswaardigheden
van Rotterdam. Met bezoek aan De Ballentent,
de gezellige havenkroeg van Rotterdam, voor het 09.00-15.30 € 17,00
beroemde broodje bal (excl.). Op 14 juli gaan we
nog een keer.

Woe. 6
juli

Samen kegelen in Dorpshuis Op Moer in
Moerkapelle. Na het kegelen wacht ons een
heerlijk 3-gangendiner (excl. drankjes).

Do. 7 juli

Rondrit door de Noordoostpolder waar we eerst
naar Hannekes Pluktuin gaan voor een kop koffie
en het plukken van een mooie bos bloemen
(excl.). Daarna richting Oostvaardersplassen met
een korte stop bij de visvijvers van Toms Creek. 09.00-i/o
In Zeewolde bezoeken we het pannenkoekenhuis
Hans en Grietje voor een heerlijke pannenkoek
(excl.).

Vrij. 8 juli Vroeg op voor een bezoek aan de Alkmaarse
Kaasmarkt. Een plein vol kaas, kaasdragers,
kaasmeisjes, kaasjongens, marktmeesters en
handelaars. In de middag maken we een
grachtenrondvaart door Alkmaar.

14.30-19.30

08.00-15.30

€ 34,00

€ 22,00

€ 30,00

Za. 9 juli

Trek je wandelschoenen aan voor ‘De Langste
Braderie van Zeeland’ in het dorpscentrum van
Heinkenszand. Van alles te koop bij de vele
09.00-15.30 € 23,00
gekleurde kraampjes, lekkere hapjes en drankjes
en muziek.

Zo. 10 juli De Zaanse Schans, een uniek dorp anno 1850, vol
houten huisjes, molens, schuren en
werkplaatsen. We bezoeken de Museumwinkel
Albert Heijn en het Bakkerijmuseum. Wandelen
langs de vele winkeltjes en werkplaatsen met
oude ambachten.
Ma. 11
We rijden door het Westland naar Hoek van
juli
Holland. Koffiedrinken doen we langs de Nieuwe
Waterweg zodat we kunnen genieten van de
grote schepen die langsvaren. Voor de
wandelaars onder ons, uitwaaien en wandelen
op de pier.
Na al die zeelucht wel trek in een lekker
gebakken visje of een nieuwe haring? (excl.).
Di. 12 juli Het derde deel van de ANWB
vestingstedenroute. Dwars door Brabant loopt
de Zuiderwaterlinie, de oudste, langste en meest
gebruikte waterlinie van Nederland met forten,
schansen, dijken en sluizen. Vandaag van
Geertruidenberg naar Willemstad, twee
machtscentra van de Oranjes tijdens de
Tachtigjarige Oorlog. Op 31 juli gaan we nog een
keer.
Woe. 13 We gaan naar Goes in Zeeland en bezoeken o.a.
juli
het pittoreske stadscentrum en
Ambachtscentrum. Rondom een ouderwets
pleintje zijn oud-Hollandse huisjes gebouwd,
waar we oude ambachten leren kennen en op
het pleintje gezellig neerstrijken voor een
consumptie (excl.).
Do. 14 juli Herhaling van het uitje van 5 juli. Onze
Rotterdamspecialist rijdt langs vele historische
en moderne bezienswaardigheden van
Rotterdam. Met bezoek aan De Ballentent, de
gezellige havenkroeg van Rotterdam, voor het
beroemde broodje bal (excl.).

08.30-i/o

€ 20,00

09.30-15.00

€ 15,00

09.00-15.30

€ 21,00

09.00-15.00

€ 22,00

09.00-15.30

€ 17,00

Vrij. 15
juli

Visserijdagen in het prachtige plaatsje Bruinisse.
Op het evenementenplein treden diverse koren
op waaronder ook het koor uit Moordrecht,
Eigen-Wijs met onze eigen Jannie Schouten en
Joke Vlieger. Dit mag je niet missen!

09.00-i/o

€ 19,00

Za. 16 juli Maasbommel, de kleinste Hanzestad, is
omgebouwd in een middeleeuwse stad waar het
leven van 1400 wordt nagespeeld. Het Kamper
Koggeschip vaart de haven binnen vergezeld van 08.30-i/o
een grote zeilende vloot. Brocante antiekmarkt,
straattheater en muziek van minstrelen.

€ 20,00

Zo. 17 juli Met de Zonnetrein door de Schoorlse Duinen.
Ontdek de bossen, heide en duinen van de
Schoorlse Duinen. De chauffeur laat je de
mooiste plekken en uitzichten zien. Een uitkomst
09.00-15.30 € 37,00
als je minder goed ter been bent of niet zo van
wandelen houdt. Een groene bijkomstigheid is
dat de Zonnetrein deels op zonne-energie rijdt!
Ma. 18
juli

Prachtige route ‘binnendoor’ langs de Vecht o.a.
via Breukelen, Weesp, Muiden, Naarden en
Bussum. Onderweg stoppen we een aantal keer 09.00-15.30 € 21,00
om de benen te strekken en een terras te
bezoeken. Op 1 augustus gaan we nog een keer.

Di. 19 juli Herhaling van het uitje van 23 juni. Brabantse
gezelligheid bij knuffel- en melkveebedrijf
Wammes in Tricht. Ontvangst door de boerin
met koffie en appelgebak. Rondleiding over het
bedrijf, heerlijke boerenlunch en een
huifkartocht. Dit uitje is helaas volgeboekt.
Wo. 20
juli

08.15-15.30

€ 39,00

De Spakenburgse Dagen. Klederdracht spotten of
gezellig inhaken bij optredens van shantykoren.
Op het podium wordt muziek gemaakt, gedanst
en de traditionele klederdracht gepresenteerd.
09.00-15.00 € 19,00
In de museumhaven zijn authentieke botters te
zien. Kortom, een heerlijk dagje Spakenburg! Op
3 augustus gaan we nog een keer.

Do. 21 juli Westfriese Folklore in Schagen met als thema: '
Dag van de klederdrachten'. Optocht en show
van vele delegaties uit het gehele land in
klederdracht. Met muziek, dansgroepen,
08.00-i/o
boeken-, curiosa- en creamarkt. Er is heel veel te
zien en te horen! Op04 augustus gaan we nog
een keer met een ander thema.

€ 21,00

Vrij. 22
juli

Op verzoek herhalen we het uitje naar het
natuureiland Tiengemeten. We nemen het
pontje naar het natuureiland met zijn grote
rijkdom aan planten en dieren. We wandelen de
Tien-Gemetwandelroute over akkers en dijken.
Laat je verrassen door het landschap, de rust en
de dieren die er wonen.

Za. 23 juli Vandaag een rondvaart in een kleine
rondvaartboot langs de bezienswaardigheden in
het natuurgebied van de IJsseluiterwaarden bij
het mooie plaatsje Hattem.

09.00-15.30

€ 24,00

09.00-i/o

€ 36,50

Zo. 24 juli Bekijk Den Haag eens van een heel andere kant:
vanaf het water! Een unieke vaartocht, in een
open boot. We varen door de uit de 14e eeuw
09.00-15.30 € 29,00
stammende grachtengordel van Den Haag. De
gids vertelt je al varend de verhalen over Den
Haag.
Ma. 25
Genieten van een onbetaalbaar uitzicht over
juli
strand en zee op het terras van een
strandpaviljoen aan de Brouwersdam. Daarna op
naar het bruisende Renesse om te snuffelen
09.00-15.30 € 20,00
langs de vele winkeltjes. Uitrusten op een terras
of een portie kibbeling eten. Op de terugweg
bezoek aan Boomgaard de Zoete Kers.
Di. 26 juli Heerlijk uit eten bij de Chinees in de Dorpsstraat
in Nieuwerkerk a/d IJssel. Heel veel keuze uit
voor- bij- en hoofdgerechten met koffie na! (excl. 17.00-i/o
drankjes).
Wo. 27
juli

Op eigen
gelegenheid
€
€ 19,00
14,00

De Lady’s Day bij Vander Kloostermode in
Boskoop wordt gegarandeerd een gezellige dag!
We worden verwelkomd met koffie en gebak.
Zien een korte modeshow, genieten van een
09.00-15.30 € 16,00
heerlijke lunch en daarna kun je geheel
vrijblijvend winkelen. Er wordt afgesloten met
het bekende advocaatje met slagroom en een
prijsvraag.
Do. 28 juli Genieten van de lunch met uitzicht over de Rotte
bij Eetcafé de Roerdomp. Bij mooi weer varen we
over de Rotte met het veerpontje ’t Verlaat.
Maken een wandelingetje langs de Rotte of door 11.00-15.00 € 22,00
de Bleiswijkse Zoom waarna we weer met het
pontje terugvaren waar het busje op ons wacht.

Vrij. 29
juli

Beleef de geschiedenis in het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem. Dit jaar is het
thema Vrijheid! Ambachtslieden brengen de
historische huizen en boerderijen tot leven. Met
een historische tram kun je een rit maken door
het park.

Za. 30 juli Een mooie rit naar Onze Lieve
Vrouwenkathedraal te Antwerpen waar we een
prachtige oude gotische bisschopkerk uit 1352
bewonderen. Ga bij binnenkomst even op een
stoel achter in de kerk zitten. Ervaar die
grootsheid. Een mens zou er stil van worden ….
Zo. 31 juli Herhaling van het uitje van 12 juli. Het derde
deel van de ANWB vestingstedenroute. Dwars
door Brabant loopt de Zuiderwaterlinie, de
oudste, langste en meest gebruikte waterlinie
van Nederland met forten, schansen, dijken en
sluizen. Vandaag van Geertruidenberg naar
Willemstad, twee machtscentra van de Oranjes
tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Ma. 1
aug.

08.30-i/o

€ 45,00 MK + VIP € 25

09.30-i/o

€ 34,00

09.00-15.30

€ 21,00

Herhaling van het uitje van 18 juli. Prachtige
route ‘binnendoor’ langs de Vecht o.a. via
Breukelen, Weesp, Muiden, Naarden en Bussum. 09.00-15.30 € 21,00
Onderweg stoppen we een aantal keer voor de
benen te strekken en een terras te bezoeken.

Di. 2 aug. Via een mooie rit door Zeeland bezoeken we de
Historische Markt van Veere. In het pittoreske
centrum staan vele kramen opgesteld met vele
lekkernijen. In klederdracht uit vroeger tijden
worden oude ambachten weer tot leven
gebracht.
Wo. 3
Herhaling van het uitje van 20 juli. De
aug.
Spakenburgse Dagen. Klederdracht spotten of
gezellig inhaken bij optredens van shantykoren.
Op het podium wordt muziek gemaakt, gedanst
en de traditionele klederdracht gepresenteerd.
In de museumhaven zijn authentieke botters te
zien.
Kortom, een heerlijk dagje Spakenburg!.

09.00-15.00

€ 22,00

09.00-15.00

€ 19,00

Do. 4 aug. Herhaling van het uitje van 21 juli met een
ander thema. Westfriese Folklore in Schagen
met als thema:" Gastdag in de open lucht".
Westfriezen in klederdracht gaan in optocht naar
de Markt rond de kerk voor het nuttigen van een
08.00-i/o
boerenmaaltijd. Optreden Shantykoor voor de
muzikale gezelligheid. Optocht, muziek,
dansgroepen, boeken- curiosa- en creamarkt. Er
is heel veel te zien en te horen!
Vrij. 5
aug.

€ 21,00

We verkennen de stad Den Bosch vanaf het
water met een fluisterboot over de Binnendieze.
Je vaart onder historische huizen, bruggetjes en
09.00-15.00 € 32,00
door moerasgebied. Een magische tour door
hartje Den Bosch. Natuurlijk slaan we de Bossche
Bol niet over (excl.)!

Zo. 7 aug. Vandaag gaan we eerst een wandeling maken bij
de Groene Kathedraal in Hazerswoude-Dorp.
09.00-i/o
Daarna lunchen bij de theetuin, ’t Woutje in
Hazerswoude-Dorp .

€ 36,00

Heel veel dank aan onderstaande bedrijven die het mede mogelijk hebben gemaakt dat onze
Uitbus weer kan rijden!.
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