
          
            
           
        
    

Dekselse Pannetjes 
10 september 2019 

    

 Vertrek: 10.00 uur Mennistenerf 
 Vertrek: 10.15 uur Meerpaal Bloemenstal 
 Kosten € 40,00 p.p. exclusief consumpties 

 
        
        

 

 

 

 

   
 
 Wat geniet iedereen toch altijd van die dekselse pannetjes 
 bij brasserie Kriebelz. U krijgt hier niet èèn hoofdgerecht 
 gereserveerd, maar meerdere hoofdgerechten. Zo kunt u 
 lekker verschillende dingen proeven. De menu`s worden 
 ook aangepast aan de tijd van het jaar. 
 Na afloop van de lunch rijden we nog naar de  
 Papierfabriek de “Middelste Molen” waar u een  
 rondleiding krijgt. Na de rondleiding krijgt u nog een 
 kopje koffie of een frisdrankje en zullen daarna  
 Huiswaarts gaan.  

               
                                      
                                        
                   

 Terug naar de kust met Cees Oud 
15 oktober 2019 

 

 Vertrek: 10.00 uur Mennistenerf 
 Vertrek: 10.15 uur Meerpaal Bloemenstal 
 Kosten € 36,50 p.p. exclusief consumpties 

 
 
 
 
 
 

  
 
In Schoorl worden we ontvangen met koffie en gebak.  
Daarna wordt u vermaakt met muziek van Cees Oud.  
Cees Oud, accordeonist en entertainer uit Schoorl zingt  
Hollandse oude en serveert Hollandse nieuwe. Cees zijn  
repertoire bestaat uit een combinatie van Nederlandstalige 
zeemansliederen, het luisterlied, de Franse musettes tot aan 
elke evergreen die men wil horen. Het is een feest van  
herkenning en u zal uit volle borst meezingen. Tussendoor 
serveert Cees heerlijke Hollandse haring (indien u geen  
haring lust, krijgt u een bitterbal). 
Na de lunch maken we nog een leuk toertje langs de kust. 

 



 

Heeft u een allergie ? 
Graag  aan ons melden 

 

  

 

 

                                              
 

Verassingsherfsttocht 
5 november 2019 

     
Vertrek: 10.00 uur Mennistenerf                                   
Vertrek: 10.15 uur Meerpaal/bloemenstal 
kosten € 30,00 p.p.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
We rijden naar het mooie Apeldoorn en daar staat een  
heerlijke lunch-buffet voor u klaar, wat u niet snel zult  
vergeten. Een kleine greep: soep van de dag, verschillende 
soorten salades, diverse warme gerechten, en als klapstuk 
een dessertbuffet. Na de lunch zullen wij nog een leuke 
tour toen. 

H. Gerhardstraat 77 - Zaandam -  Telefoon: 6123262 

 

Wilt u mee met deze bustochten, dan kunt elke donderdagmiddag van  
14.00-16.00 uur een kaartje kopen bij Erika in de hal van Mennistenerf  



Kerstshow Osdorp 
3 december 2019 

     
Vertrek: 12.15 uur Mennistenerf                                
Vertrek: 12.30 uur Meerpaal/bloemenstal 
kosten € 12,50 p.p. voor de bus 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We brengen een bezoek aan de kerstshow van  
tuincentrum Osdorp. Heeft u nog iets nodig voor de 
kerst, een cadeau voor iemand of gewoon even  
rondkijken dan is dit de plek waar u moet zijn. Ter 
plaatse is er gelegenheid om iets te eten of te drinken. 
Dit dient u wel zelf te betalen. Rond de klok van 17.00 
uur zullen we weer terug zijn. U heeft dan de  
mogelijkheid om in het avondrestaurant een maaltijd te 
gebruiken. Dit moet u wel vooraf bij de receptie  
opgeven. 
 


