- Leuke locaties om te bezoeken - Dieren knuffelen & Pannenkoeken eten -

Geertjes Hoeve in Haarzuilens
“Super leuk uitje voor jong & oud! Inclusief een leuk winkeltje met streekprodu
cten”
Thematerweg 5, 3455 SM Haarzuilens - Utrecht
Tel: 030 - 677 50 53 | www.geertjeshoeve.nl

- Ga Down Under in Nieuwegein -

Down Under Nieuwegein
“Down Under in Nieuwegein (Utrecht) is een unieke locatie voor watersport, recreatie en horeca! Van
een geweldig wakepark tot een indoor wavesurfer, strand, restaurant en beachclub;
Down Under is the place to be”
Ravensewetering 1, 3439 ZZ Nieuwegein
Tel: 030 - 287 77 77 | www.downunder.nl

- Een biertje drinken in voormalige
kroeg van André Hazes -

Restaurant Jonkheer De Ram in Schalkwijk
“Deze kroeg was in de jaren ‘70 van André Hazes, die dacht een kroeg in Schalk
wijk bij Haarlem te
hebben gekocht. Hier schreef hij zijn hit ‘Met kerst ben ik alleen...’ en kwam
z’n carrière eindelijk in de
lift, de rest is geschiedenis.”
Jonkheer Ramweg 22, 3998 JR Schalkwijk
Tel: 030 - 636 85 83 | www.jonkheer-deram.nl

- Lunchen in Lage Vuursche -

Buiten in de Kuil in Lage Vuursche
“Hier kunnen jullie terecht voor een heerlijke verzorgde & betaalbare lunch”
Zevenlindenweg 9, 3749 AW Lage Vuursche
Tel: 035 - 631 20 12 | www.buitenindekuil.nl

- Wandeling & Theehuis bij Fort & Kasteel -

Theehuis bij Fort & Kasteel bij Rijnauwen
“Drink een kopje thee en/of eet een heerlijke pannenkoek. Om daarna het oude fort & kasteel
te gaan ontdekken”
Rhijnauwenselaan 16, 3981HH Bunnik Biertje drinken
Tel: 030 - 656 12 85 | www.theehuisrhijnauwen.nl

- Opzoek naar vleermuizen -

Fort ‘t Hemeltje
“Een deel van Fort ’t Hemeltje doet dienst als kantoor voor organisaties die
actief zijn op het gebied
van duurzaamheid. De eerste gebruiker is stichting INSID met als directeur
ZKH prins Carlos,
die de laatste jaren betrokken is geweest bij het herstel van het fort. Rondo
m het fort loopt een
wandelroute. Daarnaast wordt het regelmatig opengesteld voor publiek, bijvoo
rbeeld tijdens de
Open Monumentendagen. Tegenwoordig biedt Fort ’t Hemeltje onderdak
aan (broed)vogels en
vleermuizen”
Fortweg in Houten

- Happie Tour in Amerongen -

Buitenlust Amerongen
“Ieder vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur is het HAPPIE HOUR bij Buitenlust! Bij de vrijdagmiddagborrel
delen wij aan alle aanwezige gasten een lekker hapje uit. Verder 7 dagen per week geopent voor een
uitgebreide 2 of 3 gangen lunch”
Burg. Jhr. H v.d. Boschstraat 13, 3958 CA Amerongen
Tel: 0343 - 451 692 | www.buitenlust-amerongen.nl

- Take a way lunch & VW- goodies shoppen -

Hajé restaurant
“Vlak bij onze loods zit het gezellige Hajé restaurant. Prachtig gelegen aan het water
& ideaal voor een (take
a way) lunch of kopje koffie. Ook zijn hier leuke wandelroutes beschikbaar voor als
jullie de benen even
willen strekken. Ook hebben ze een uitgebreid VW goodies assortiment. Leuk als
aandenken of als cadeau”
A27, afrit 28 - Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein
Tel: 030 - 303 53 35 | www.haje.nu/restaurant-nieuwegein

- Bezoek het Wijnfort Jutphaas -

Wijnfort Jutphaas
“In Wijnfort Jutphaas staat, hoe kan het ook anders, de ‘wijn’ centraal. De kelders van het fort hebben
het perfecte klimaat om de wijn te bewaren en in de wijnbar kan je kiezen uit vierhonderd wijnen uit alle
delen van de wereld. Naast een glas wijn mag iets te eten natuurlijk niet ontbreken. In de traditioneel
ingerichte keuken worden kookevenementen en kookworkshops georganiseerd.”
Fort Jutphaas 3, 3439 LX Nieuwegein
www.wijnfortjutphaas.nl

- Ronddwalen in de Botanische tuinen -

De Utrechtse Botanische Tuinen
“De Utrechtse Botanische Tuinen zijn een onderdeel van de Universiteit Utrech
t en liggen in het
hart van het universitaire centrum De Uithof. De Tuinen, met een oppervlakte
van 9 hectare, zijn
aangelegd op en rondom het 19de-eeuwse Fort Hoofddijk. Hier vindt u de
prachtige Rotstuin, de
Evolutietuin, de (sub)tropische collecties in de Tropische Kassen, de Ontdektuin,
een Bijenhotel en de
Vogelhut. Fort Hoofddijk is van 1 maart tot 1 december dagelijks geopend
voor het publiek”
Budapestlaan 17, 3584 CD Utrecht
Tel: 030 - 253 18 26 | www.uu.nl/botanischetuinen

Veel plezier!

