
          
            
           
        
    

Stamppottentocht 
11 februari 2020 

    

 Vertrek: 11.00 uur Mennistenerf 
 Vertrek: 11.15 uur Meerpaal Bloemenstal 
 Kosten € 30,00 p.p. exclusief consumpties 

 
        
        

 

 

 

 

   
 
  
  
 In de sfeervolle 'Vriendschap' in het oer-Noordhollandse  
 't Veld kunt u genieten van diverse stamppotten. 
 Na de lunch stappen we weer in de bus en rijden naar het 
 prachtige Schagen waar u nog wat vrije tijd heeft om  
 even gezellig te winkelen in het overdekte  
 winkelcentrum van Schagen.   
  
    

                                                     
                               

Orchideeënhoeve Luttelgeest 
 10 maart 2020 

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

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Kijk er niet verbaasd van op als u door de tropen wandelt  
en geen orchidee tegenkomt. Orchideeën houden namelijk 
van licht, wat schaars is in de begroeide jungle. Om toch  
zonnestralen op te vangen, klemmen orchideeën hun lange 
luchtwortels stevig vast aan het boomschors om zo met de 
groeiende boomtoppen mee te liften naar het licht. In de  
Orchideeëntuin van de Orchideeën Hoeve krijgt u de kans 
om deze zogeheten epifyten, die op allerlei tropische  
plekken in de wereld op onbereikbare hoogtes groeien, op  
ooghoogte te bekijken.  

 



 

Heeft u een allergie ? 
Graag  aan ons melden 

 

  

 

 

                                              
 

 

Lady`s Day mode verkoop in Boskoop 
14 april 2020 

     
Vertrek: 9.45 uur Mennistenerf                     

Vertrek: 10.00 uur Meerpaal/bloemenstal 
kosten € 15,00 p.p.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
U wordt ontvangen met koffie/thee en gebak van de plaat-
selijke bakker. Daarna krijgt u een presentatie van meerder 
mannequins die een uitgebreide modeshow  
geven.  Na de modeshow wordt de lunch voor u  
geserveerd. Na de lunch is er nog een kleine bingo (gratis) 
en u krijgt de tijd om eventueel wat kleding te kopen/
passen. U krijgt vrijblijvend en deskundig  
advies. Rond 15.00 uur sluiten wij feestelijk af met een ad-
vocaatje slagroom en zullen huiswaarts gaan.  
(Overigens wordt de hele dag naar wens en behoefte koffie 
en thee geschonken) 
 

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. 


