Activiteiten rondom Dronten
Kaasboerderij De Polderzoom
Elburgerweg 36, Dronten
Tijdens de tulpenroute stellen wij ons bedrijf open. Je kunt in onze ontvangstruimte eerst
een kopje koffie of thee drinken, daarna onze bedrijfsfilm bekijken en dan nog over de
kaasboulevard lopen in de koeienstal! Ook een stukje kaas of een streekproduct in onze
boerderijwinkel kopen is natuurlijk mogelijk! Wij verwelkomen je tijdens de tulpenroute
graag op di, vr en za van 9.00 - 16.00 uur.
www.polderzoom.nl

Op de Valreep, biologisch bedrijf
Ellerweg 3, Dronten
“Op de Valreep” met biologische aardbeien en groenten van het seizoen. Ook hebben we
weer een prachtig palet van biologische tulpen.
Open dagen: za 14, 21 en 28 april van 10.00 - 17.00 uur.
www.opdevalreep.net

Torenbosje, 7 ha-groot bosje met (groeps)picknickplaats
Halverwege tussen Dronten en Elburg aan de Elburgerweg
Het Torenbosje is een 7 ha groot bosje dat halverwege tussen Dronten en Elburg ligt. Het
bosje dankt haar naam aan de olieboortoren die er van 1965-1968 heeft gestaan. Het is een
recreatief aantrekkelijk rustpunt in de Oostrand van Dronten met een (groeps)
picknickplaats, dat is ontwikkeld en wordt onderhouden door vrijwilligers uit de omgeving.
Op zaterdag 28 april is er een open dag van 11.00 - 16.00 uur; er wordt dan informatie over
de geschiedenis van het bosje en de polder gegeven.
Er is koffie, thee, soep, en een speurtocht voor kinderen.
Verkoop van tulpen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Torenbosje.
www.torenbosje.nl
www.facebook.com/hettorenbosje

Jandlis Meat, vleesveebedrijf
Hondweg 16, Dronten
Kijk, proef en beleef! Ontdek op een leuke, educatieve wijze waar jouw vlees vandaan komt.
Maak kennis met ons prachtige vee: Verbeterd Roodbont koeien, het enige Nederlandse
vleesveeras. Kleine tentoonstelling over 50 jaar leven op de boerderij.
Koffie, thee, Jandlis burgers of kipsaté.
Open: za/zo van 11.00 - 16.00 uur, overige dagen als de tulpenvlag aanwezig is.
www.jandlismeat.nl

Het Post-Oord, boerderijwinkel met asperges
Colijnweg 14, Dronten
Het Post-Oord is een akkerbouwbedrijf waar aardappelen, uien, graszaad, graan en
suikerbieten worden geteeld. Ook telen wij groene asperges en deze verkopen wij aan huis.
Tijdens de tulpenroute ben je welkom voor een lekker kopje koffie of thee met iets lekkers.
Producten van Fruitbedrijf Vereecken zijn ook te koop.
Open: ma t/m vr van 13.30 - 18.00 uur en za 9.00 - 18.00 uur en op zo 11.00 - 18.00 uur.
www.facebook.com/postoord.nl

Boerderijwinkel Klaren met fruitautomaat
Boudewijnlaan 15, Dronten
Boerderijwinkel Klaren voor al uw aardappels, groente, fruit, eieren, jam en sap.
Je kan ook alle dagen 24 uur per dag fruit uit de fruitautomaat halen.
Open dag: Fruit en sap proeven zaterdag 14 april tussen 10.00 - 16.00 uur.
Boerderijwinkel is open ma t/m za van 8.30 - 18.00 uur (za 17.00 uur).
www.boerderijwinkelklaren.nl

Fruitbedrijf M. Huijsmans
Boudewijnlaan 18, Dronten
Beleef de bloesem van fruitbomen. Er is gelegenheid voor een korte rondleiding met een
pluktreintje. Ook kunnen er appels, peren en appelsap worden geproefd.
Open dagen: zaterdag 28 en zondag 29 april van 10.00 - 16.00 uur.

De Flevowand, 60-meter lang geborduurd wandkleed
Baan 32, Biddinghuizen
Dit 60-meter lange wandkleed laat de geschiedenis van Flevoland vanaf de IJstijd zien.
Vrijwilligers borduren de laatste meters. Het kleed wordt 14 juni 2018 onthuld op de dag
dat 100 jaar geleden de Zuiderzeewet werd ondertekend.
De vrijwilligers laten hun borduurkunst graag zien op wo/do van 9.30 - 12.30 uur en
13.30 - 16.30 uur en op vr van 9.30 - 12.00 uur.
www.deflevowand.nl

Hanneke’s Pluktuin
Ellerweg 18, Biddinghuizen
Beleef de tulpen van nabij, selfies tussen de tulpen! Je kunt je eigen tulpenboeket trekken. In
totaal zijn er ongeveer 80.000 tulpenbollen geplant van 250 verschillende soorten.
Open: alle dagen van 10.00 - 16.00 uur.
www.hannekespluktuin.nl

Galerie Aan de Amstel
Ellerweg 23, Biddinghuizen
Galerie en kunstuitleen Aan de Amstel. Uitgebreide collectie hedendaagse kunst.
Open: elke za van 10.00 - 17.00 uur.
Zaterdag 14 april om 14.30 uur: Opening expositie ‘Lentekriebels’, schilderijen van Alma de
Leeuw, keramiek van Anneke Klederman.
Zaterdag 28 april: Workshop wolvilten met Hennie Hartkamp
Er is ook koffie, thee en toilet gebruik.
www.aandeamstel.nl

Wolvilten
Diversen locaties langs de tulpenroutes
Workshop tulp vilten van mooi geverfde wol en zijde. Kosten €15,00 per persoon,
Incl. materiaal. Duur: 1 uur. Je kunt gewoon aanschuiven wanneer er plaats is.
www.werkenmetwol.nl

