Activiteiten rondom Swifterbant
Eetcafé A. de Huijskamer
De Poort 16, Swifterbant
Albert is er even niet, maar voor goed volk staat de deur natuurlijk gewoon open. Welkom dus bij
Alberts Huijskamer, waar het altijd ouderwets gezellig is. Waar je lekker kunt eten, zonder
poespas. En voor “billijke prijzen” zoals Alberts moeder zou zeggen.
Open: do/zo van 17.00 - 21.00 uur en vr/za van 17.00 - 03.00 uur.
www.adehuijskamer.nl

Tulpenroute Scooters
Bijlweg 13, Lelystad
Wederom kun je dit jaar weer genieten van de prachtige kleurenvelden in de Flevopolder. En wat
is er nou nog leuker dan de route per auto of fiets te doen? Juist ja, een heerlijk tochtje op een van
onze retroscooters. Heerlijk met de haren in de wind genieten van al het moois wat onze boeren
hebben geplant.
Picknickarrangement: tussen de prachtige tulpenvelden picknicken met goedgevulde
picknickmand en kleed; 10 euro pp.
Open: alle dagen van 9:00 - 18:00 uur.
www.tulpenroutescooters.nl

De Boshut
Visvijverweg, Lelystad
Hier kun je heerlijk even uitrusten en eventueel een bezoek brengen aan het veehouderijbedrijf
van de fam. de Kuiper, je bent welkom als de tulpenvlag wappert.
Ook is er het naast gelegen Kabouterbos, hier kun je een kleine wandeling maken en word je
begroet door de kabouter familie.

De Kalverschuur
Visvijverweg 32, Swifterbant
De Kalverschuur is het infocentrum van de agrarische natuur vereniging Natuur en
Milieucoöperatie Rivierduingebied.
Deze vereniging van agrarische leden zet zich al meer dan 15 jaar in voor het behoud van de
natuur en de leefbaarheid van het Rivierduingebied.
In De Kalverschuur staat de koffie klaar en zal je gastvrij worden ontvangen.
De Kalverschuur is het startpunt voor de wandelroute Swifterbant.
www.rivierduingebied.nl

Boerderijwinkel Smit Swifterbant
Rivierduinweg 13, Swifterbant
In de boerderijwinkel kun je terecht voor diverse streekproducten zoals aardappelen, eieren, uien,
sjalotten, diverse groenten, sap, jam, kaas enz. Tijdens de Tulpenroute vaker geopend!
Open dag: zaterdag 21 april van 10.00 - 16.00 uur
Open: wo/vr van 13.00 - 17.00 en za van 10.00 - 12.00 uur.
www.facebook.com/smitswifterbant

Grand Café Shortgolf Swifterbant
Rivierduinweg 9, Swifterbant
Begin of eindig je fietstocht in het prachtig gelegen Grand Café Off Course. Geniet van een
gezellige borrel aan de bar, een sfeervol diner met uitzicht over de baan of een heerlijke lunch op
het ruime terras.
Shortgolf Swifterbant is het startpunt van de fietsroute Swifterbant.
Open: alle dagen van 9.00 - 01.00 uur.
www.shortgolf.nl

Lunchroom De Meiden
Zuidsingel 46, Swifterbant
Bij De Meiden kun je terecht voor een kopje koffie of thee met wat lekkers, een uitgebreide lunch,
een vers afgebakken broodje, een heerlijk ambachtelijk frietje en snack of gewoon gezellig voor
een drankje op het terras.
Tijdens de tulpenroute een kopje koffie met gebak voor maar vier euro.
Lunchroom De Meiden is het startpunt voor de autoroute Swifterbant.
Open: di t/m za van 10.00 - 20.00 uur en zo van 12.00 - 20.00 uur.
www.de-meiden.nl

