
31 oktober 2018: Varen op de Kagerplassen 
 
Vertrek 12.45 uur Meerpaal bij bloemenstal  

vertrek 13.00 uur Mennistenerf 

kosten € 32,00 inclusief alles 

 

We vertrekken om 13.00 uur vanaf Mennistenerf en rijden via een prachtige 
route langs Vogelenzang en Lisse naar Warmond. 
In Warmond gaan we aan boord van één van de schepen van Rederij Van Hulst, 
voor een rondvaart over de beroemde Kagerplassen. Daarbij komen wij 
langs vele water- en windmolens en langs het schilderachtige Kaagdorp, dat op 
één van deze eilanden is gebouwd. Natuurlijk gebruiken we aan boord een 
geurig kopje koffie met gebak. Na de rondvaart rijden we langs Schiphol naar 
het opstappunt terug. Deze tocht is ook prima geschikt voor mensen die met 
een rollator lopen. 
Wilt u mee met deze tocht dan kunt u op donderdagmiddag een kaartje 
kopen bij Erika in de hal van Mennistenerf tussen 14.00 en 16.00 uur. 
 
 

28 november: Gezellig naar Tuincentrum De Boet 

Vertrek 12.45 uur Meerpaal bij bloemenstal 

vertrek 13.00 uur Mennistenerf 

kosten € 12,50 alleen de bus 

Om 13.00 uur rijden we direct naar Tuincentrum De Boet in Hoogwoud. De 

Boet in Hoogwoud is een begrip in Noord-Holland én ver daarbuiten. Al meer 

dan veertig jaar komen tuinfans, doe-het-zelvers, woonliefhebbers, 

dierenvrienden en iedereen die het leuk vindt om lekker rond te struinen in het 

gezellige tuincentrum. Gaat u voor een kleurrijke of witte kerst? Een klassieke 

of eigentijdse kerst? Houdt u van uitbundig of juist van ingetogen? Hoe het ook 

zij: bij Tuincentrum De Boet voelt u zich Alice in Wonderland. Hoe heerlijk is het 

om van kerstsfeer naar kerstsfeer te dwalen en achter iedere hoek nieuwe 

kerstthema’s, kerstdecoraties en kerstcadeaus te ontdekken? Bezoekers 

omschrijven hun kerstshow als een prachtige beleving die ze voor geen goud 

willen missen. Na lekker geshopt te hebben rijden we om 17.00 uur weer naar 

huis.  

Wilt u mee met deze tocht dan kunt u op donderdagmiddag een kaartje 

kopen bij Erika in de hal van Mennistenerf tussen 14.00 en 16.00 uur. 


