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LEKKER WEG 
MET PRISMA 
Zomer en najaar 2017

DANSVOORSTELLINGEN 

VONDELPARKTHEATER

Beleef de zomer in het park en geniet van de vier 

dansvoorstellingen van Julidans.

Ga je met ons mee naar het Vondelparktheater? 

We gaan naar dansvoorstellingen uit Noorwegen, Israel en 

Nederland. We hebben een mooi plekje op de tribune. 

Nu alleen nog mooi zomerweer.  Want met de dansvoorstellingen

zit het wel goed.

WAAR:  
Vondelparktheater Amsterdam

WANNEER:  
Vrijdag 14 juli

TIJDSTIP:  
19.30 tot circa 22.00 uur

AANMELDEN VOOR:  Vrijdag 30 juni 

AANTAL DEELNEMERS:  Minimaal 4 - maximaal 8 mensen

BEGELEIDING:  1 op 4

KOSTEN:  
€ 10,00 per persoon

STADSPAS:  
€ 5,00

Mensen met een rolstoel of rollator kunnen helaas niet mee

INBEGREPEN:  Zitplaats op de tribune en een drankje 

 
naar keuze

JULI

Zomer en najaar 2017Zomer en najaar 2017Zomer en najaar 2017Zomer en najaar 2017

DANSVOORSTELLINGEN 

VONDELPARKTHEATER

Nu alleen nog mooi zomerweer.  Want met de dansvoorstellingen

Mensen met een rolstoel of rollator kunnen helaas niet mee

Minimaal 4 - maximaal 8 mensen

PRETPARK WUNDERLAND KALKAR Zin in een gezellig dagje uit naar een pretpark? We nemen je graag mee naar Wunderland Kalkar, net over de grens bij Arnhem. 
We gaan een dag onbeperkt genieten van meer dan 40 att racti es. 
Beklim de metershoge klimwand, scheur rond op de kartbaan, of 
stap in het piratenschip. We sluiten de dag gezellig af met frietjes, een ijsje en frisdrank. WAAR:   Kalkar, Duitsland WANNEER:   Donderdag 3 augustus TIJDSTIP:   9.00 tot circa 19.00 uur AANMELDEN VOOR:  Vrijdag 14 juliAANTAL DEELNEMERS:  Minimaal 31 - maximaal 40 mensen

BEGELEIDING:  1 op 5KOSTEN:   € 47,50 STADSPAS:   Niet van toepassing. Mensen met een rolstoel of rollator kunnen helaas niet mee
INBEGREPEN:  Bus retour, entree Kalkar, frietjes, ijsje en 
  frisdrank

AUGUSTUS

LICHTJESVAART  
Aan boord van de Ilje maak je een bijzondere rondvaart door de verlichte Amsterdamse grachten. 
Tijdens het Amsterdam Light Festi val kun je per boot genieten van bijzondere lichtkunstwerken. Onder het genot van warme chocolademelk met slagroom varen we door de grachten. Vaar je met ons mee? 

WAAR:  Amsterdam
WANNEER:   20 of 21 decemberTIJDSTIP:  17.00
AANMELDEN VOOR:  Vrijdag 17 novemberAANTAL DEELNEMERS:  Minimaal 10 - maximaal 18 BEGELEIDING:  1 op 5
KOSTEN:  € 25,00
STADSPAS:  € 12,50
Mensen met een wandelstok, rollator of rolstoel kunnen meeINBEGREPEN:  Rondvaart en chocolademelk

DECEMBER

Aan boord van de Ilje maak je een bijzondere rondvaart 

Tijdens het Amsterdam Light Festi val kun je per boot genieten van bijzondere lichtkunstwerken. Onder het genot van warme chocolademelk met slagroom varen we door de grachten. 

Mensen met een wandelstok, rollator of rolstoel kunnen mee

CIRCUS ZANZARA 
In een prachti ge tent op het Westergasterrein speelt 

Circus Zanzara al een aantal jaren rond de kerstdagen 

een schitt erende voorstelling. Ook dit jaar weer met een 

nieuwe show vol grappen en acrobati ek. 

Ga mee naar deze kerstvoorstellingen en kijk je ogen uit met de 

trapeze act, hoog in de nok. Geniet van het orkestje dat lekker 

muziek speelt. In de pauze kan je in de huiselijk ingerichte bar een 

drankje kopen. Of even hangen in de lounge. 

WANNEER:  
Zaterdag 23 december

WAAR:  

Westerpark Amsterdam

TIJDSTIP:  

14.00 uur

AANMELDEN VOOR:  Vrijdag 17 november

AANTAL DEELNEMERS:  Minimaal 10 - maximaal 20 

BEGELEIDING:  
1 op 5

KOSTEN:  

€ 15,00 

STADSPAS:   
€ 7,50

Mensen met een rolstoel kunnen helaas niet mee

INBEGREPEN:  
Entree en een drankje

DECEMBER

Aanmelden of meer info via: 

WWW.STICHTINGPRISMA.NL of 

INFO@STICHTINGPRISMA.NL

Telefoonnummer: 020 886 62 60

Voor alle acti viteiten en uitstapjes zijn 

de Algemene Voorwaarden van Sti chti ng 

Prisma van toepassing. Deze vind je op 

onze website.

AANMELDEN

LICHTJESVAART  
Aan boord van de Ilje maak je een bijzondere rondvaart door de verlichte Amsterdamse grachten. 
Tijdens het Amsterdam Light Festi val kun je per boot genieten van bijzondere lichtkunstwerken. Onder het genot van warme chocolademelk met slagroom varen we door de grachten. Vaar je met ons mee? 

WAAR:  Amsterdam
WANNEER:
TIJDSTIP:  
AANMELDEN VOOR:
AANTAL DEELNEMERS:  
BEGELEIDING:  
KOSTEN:  
STADSPAS:  
Mensen met een wandelstok, rollator of rolstoel kunnen meeINBEGREPEN:

DECEMBER

RONDLEIDING 
RIJKSMUSEUM

Wil jij het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht 

nu eens in het echt zien? Dat kan! Ga mee naar het 

Rijksmuseum. 

Het Rijksmuseum heeft  een mooie geschiedenis. Er hangen prachti ge 

kunstwerken. Een gids vertelt over de beroemde schilders en 

natuurlijk over hun schilderijen. Vervolgens drinken we een kopje 

koffi  e of thee. Wil je daarna nog even zelf door het Rijksmuseum 

lopen? Dat kan. 

WAAR:  Rijksmuseum Amsterdam

WANNEER:  Vrijdag 17 november

TIJDSTIP:  9.00 tot 13.00 uur

AANMELDEN VOOR:  Vrijdag 20 oktober

AANTAL DEELNEMERS:  Minimaal 8 - maximaal 12 mensen

BEGELEIDING:  1 op 5

KOSTEN:  € 25,00

STADSPAS:  € 12,50 / Museumkaart: € 12,50

Mensen met een rolstoel of rollator kunnen mee

INBEGREPEN:  Rondleiding met een gids en een drankje

NOVEMBER

€ 5,00

Mensen met een rolstoel of rollator kunnen helaas niet mee

  Zitplaats op de tribune en een drankje 

 
naar keuze

Mensen met een rolstoel of rollator kunnen helaas niet mee

  Zitplaats op de tribune en een drankje 

NOVEMBER

BINGOBOOT DE ILJE

Volle kaart? Bingo! En dat nog wel op de Amsterdamse 

grachten. 

Heb jij zin in een geweldige boott ocht door de Amsterdamse 

grachten? Kom mee aan boord van de Ilje en vaar met ons mee, 

terwijl je speelt voor een mooie bingoprijs.

WAAR:  
Amsterdam

WANNEER:  Woensdag 18 oktober

TIJDSTIP:  
14.00 uur

AANMELDEN VOOR:  Vrijdag 15 september

AANTAL DEELNEMERS:  Minimaal 10 - maximaal 18

BEGELEIDING:  1 op 5

KOSTEN:  
€ 17,50

STADSPAS:  € 8,75 

Mensen met een wandelstok, rollator of rolstoel kunnen mee 

INBEGREPEN:  Een drankje en een bingokaart

OKTOBER

Niet van toepassing. Mensen met een rolstoel of rollator kunnen helaas niet meeBus retour, entree Kalkar, frietjes, ijsje en 
  frisdrank

DECEMBER

Volle kaart? Bingo! En dat nog wel op de Amsterdamse 

Heb jij zin in een geweldige boott ocht door de Amsterdamse 

grachten? Kom mee aan boord van de Ilje en vaar met ons mee, 

Een drankje en een bingokaart
Mensen met een wandelstok, rollator of rolstoel kunnen mee 

      

OKTOBER

NAAR DE FILM IN TUSCHINSKI 
De mooiste bioscoop van Amsterdam? Dat is natuurlijk 
Tuschinksi. Met een drankje en een bak popcorn gaan 
we genieten van een mooie fi lm!

We zoeken een mooie fi lm uit en gaan in de lekkere stoelen van de 

bioscoop zitt en. Licht uit, fi lm aan! De bioscoopagenda is pas een 

week van tevoren bekend. Daarom kunnen we nu nog niet zeggen 

naar welke fi lm we gaan. Maar gezellig wordt het zeker!WAAR:  
Theater Tuschinski Amsterdam

WANNEER:  
Zaterdagmiddag 28 oktober

TIJDSTIP:  
13.30 uurAANMELDEN VOOR:  Vrijdag 13 oktober

AANTAL DEELNEMERS:  Minimaal 5 - maximaal 10 
BEGELEIDING:  1 op 5KOSTEN:  

€ 21,00STADSPAS:  
€ 10,50Mensen met een wandelstok, rollator of rolstoel kunnen mee

INBEGREPEN:  Entree fi lm, een drankje en bak popcorn

DECEMBER
DECEMBER

De mooiste bioscoop van Amsterdam? Dat is natuurlijk 
Tuschinksi. Met een drankje en een bak popcorn gaan 

We zoeken een mooie fi lm uit en gaan in de lekkere stoelen van de 

bioscoop zitt en. Licht uit, fi lm aan! De bioscoopagenda is pas een 

week van tevoren bekend. Daarom kunnen we nu nog niet zeggen 

Entree fi lm, een drankje en bak popcorn

VONDELPARK 
WANDELING Het oh zo bekende Vondelpark in Amsterdam. Je bent er 

vast weleens geweest. Een gids vertelt al wandelend over 

de unieke locati es in het park.

 
Je komt op plekken die normaal gesproken niet voor publiek 

toegankelijk zijn. Na de wandeling kletsen we na onder het genot 

van een drankje en een gebakje. Bij regen, neem je paraplu mee.

WAAR:  

Vondelpark Amsterdam

WANNEER:  
Zaterdag 4 november

TIJDSTIP:  
11.00 tot 14.00 uur

AANMELDEN VOOR:  Vrijdag 6 oktober

AANTAL DEELNEMERS:  Minimaal 7 - maximaal 12 mensen

BEGELEIDING:  
1 op 4

KOSTEN:  
€ 12,50

STADSPAS:  
€ 6,25

Mensen met een rolstoel of rollator kunnen helaas niet mee

INBEGREPEN:  
Rondleiding met een gids, drankje 

 

en gebakje

NOVEMBER

WUNDERLAND KALKAR 

We gaan een dag onbeperkt genieten van meer dan 40 att racti es. 
Beklim de metershoge klimwand, scheur rond op de kartbaan, of 

OKTOBER NOVEMBER

BOWLEN

Kom in beweging en gooi al die kegels om ti jdens bowlen 

op vrijdag 29 september. 

Even eruit bij Knijn Bowling. Je speelt in een groepje met vijf anderen 

op een baan. Nog nooit gebowld? Dan is dit je kans om het een keer 

te proberen! 

Meld je aan, we zien je dan graag!

WAAR:   
Knijn Bowling in Amsterdam

WANNEER:   
Vrijdag 29 september

TIJDSTIP:   
19.30 tot 21.30 uur

AANMELDEN VOOR:  Vrijdag 1 september

AANTAL DEELNEMERS:  Minimaal 5 - maximaal 10 

BEGELEIDING:  
1 op 5

KOSTEN:   
€ 15,00

STADSPAS:   
€ 7,50

Mensen met een rolstoel kunnen helaas niet mee

INBEGREPEN:  
1 uur bowlen, een drankje, bitt ergarnituur

SEPTEMBER met je Stadspas -50%-korting op uitstapjes in Amsterdam


