
         

  

Keukenhof 

14 mei 2019 

  

 

Vertrek 09.45 uur Meerpaal / Bloemenstal 

vertrek 10.00 uur Mennistenerf 

kosten € 30,00 excl. lunch /koffie en of thee 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programma  

Uitbureau  

Maart, April  en Mei 2019 

  

 

Keukenhof, het leukste en fleurigste dagje uit! Dit voorjaar 

staan meer dan 7 miljoen bloembollen in bloei met wel 800 

verschillende soorten tulpen. Een unieke en onvergetelijke 

belevenis. 

Naast de ruim 32ha aan bloemen kunt u genieten van 

spectaculaire bloemenshows, verrassende inspiratietuinen, 

unieke kunstwerken en geweldige evenementen. Vergeet 

vooral de Tulpomania tentoonstelling in het Juliana Paviljoen 

niet. Deze tocht is inclusief entreegeld en bustocht. U kunt 

deze dag zelf eten en drinken mee nemen, of u luncht op het 

Keukenhof. 
  

 

Wilt u mee met èèn van deze bustochten, dan kunt u 

elke  donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur een 

kaartje kopen bij Erika in de hal van Mennistenerf. 

rtverkoop elke donderdag van 14.00 – 16.00 uur bij 

Erika uur Mennistenerf 

vertrek 10.30 uur Meerpaal Bloemenstal 

kosten € 27,50 incl. 1 consumptie bij 



 

 

 

 

 

 

 

Stamppottentocht 

13 maart 2019 

Vertrek 10.15 uur Mennistenerf 

vertrek 10.30 uur Meerpaal Bloemenstal 

kosten € 30,00 incl. 1 consumptie bij 

stamppottenbuffet en 1 koffie/thee op 

terug weg.  

Met afsluiting van de winter gaan we via een leuke 

route richting Wognum. Daar aangekomen staat er een 

heerlijke stamppottenbuffet voor ons klaar.  Als we 

onze buiken gevuld hebben gaan we de bus weer in en 

rijden nog een leuke route richting huis. Onderweg 

stoppen we nog even voor een heerlijk kopje koffie of 

thee.  

 

 

 

Deze tocht is echt een aanrader. We hebben een 

ochtend en een middag programma. U gaat Wil 

Gorter ontmoeten en dat is een kennismaking die u 

niet snel zult vergeten. Al meer dan 20 jaar 

verzamelt ze hoeden en alles wat daar mee te maken 

heeft. Op bijzonder amusante wijze verteld ze hoe ze 

tot deze hobby is gekomen. Iedereen mag een hoed 

op en het wordt echt een gezellige dag waarbij 

iedereen enthousiast is. Tevens krijgt u dmv een film 

het verhaal over het bijzondere werk van de 

populaire kunstschilder Marius van Dokkum.  

Vertrek 09.15 uur Mennistenerf 

vertrek 09.30 uur Meerpaal Bloemenstal 

kosten € 40,00 incl. lunch/ koffie en of thee  

Hoedje Op 

10 april 2019 


