FIETSVERHUUR EN ROUTES

LEUKE UITJES IN DE OMGEVING
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Naast al dat water biedt Vinkeveen en omgeving ook hele leuke
fietsroutes. Behalve van prachtige natuur geniet je hier ook van
historische bezienswaardigheden: molens, sluizen, recreatieeilanden, polderlandschap, pittoreske dorpjes of de Stelling van
Amsterdam. Wij verhuren sportieve comfortabele stadsfietsen,
die regelmatig volledig worden gecontroleerd om onbezorgd
fietsplezier te garanderen. Daarnaast kunnen wij ook adviseren
in passende fietsroutes.

leuke uitjes
in en rondom

vinkeveen

HERENWEG 144, VINKEVEEN, TEL. 0297 261990
WWW.VINKEVEENHAVEN.NL
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VAAR MEE IN NATUURGEBIED BOTSHOL 6
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Ga mee met een twee uur durende vaartocht en ontdek het
stille veengebied Botshol van Natuurmonumenten. Tijdens deze
excursie met de boswachter zie je de ene keer vogels als de
lepelaar en aalscholver, de andere keer weer een zilverreiger.
Soms wordt zelfs de visarend gezien! Laat je verrassen!
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MEER INFORMATIE OVER VINKEVEEN?

ontwerp: www.pijl14.nl

Elke woensdag en zaterdag van 16-06 t/m 31-08. Kijk voor de
exacte tijden en reserveer via: www.natuurmonumenten.nl
(en klik op activiteiten)

Bezoek het Toeristisch Informatie Punt aan
de Herenweg 144 te Vinkeveen. Kijk op
www.tipvinkeveen.nl of bel 0297 261990.
De TIP is van 1 april tot en met 1 oktober
dagelijks geopend tussen 9.00 en 17.00 uur.
Van 1 oktober tot en met 1 april zijn wij
geopend op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Met dank aan:

foto: jaco kroon

In en om Vinkeveen
Vinkeveen draait om meer dan alleen de Vinkeveense
Plassen. Binnen een straal van nog geen 5 kilometer zijn
er een paar prachtige cultuurhistorische bezienswaardigheden, die de moeite van een bezoekje meer dan waard
zijn.
ACTIEVER
Wilt u actief bezig zijn, huur dan een comfortabele fiets
of ga mee met een twee uur durende vaartocht en ontdek
het natuurgebied Botshol. Wie meer van een dagje
winkelen en mooie kleding houdt, kan natuurlijk terecht
bij LUTZ Fashion.

RK KERK VINKEVEEN
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Vanaf de toren van de kerk heeft u een fantastisch uitzicht over
de Vinkeveense Plassen en de omgeving. Bij helder weer zijn
zelfs Utrecht, Amsterdam en Schiphol duidelijk te zien. Maar
ook de prachtige binnenzijde van deze onlangs gerestaureerde
kerk is meer dan de moeite waard. In juli en augustus is de kerk
elke woensdag en zaterdag van 13.00 - 16.00 uur geopend.
KERKLAAN 2, VINKEVEEN, 0297 261375
WWW.HEILIGHARTVINKEVEEN.NL, WWW.STICHTINGVALLISPACIS.NL
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De Veenmolen in Wilnis is een van de molens in Nederland die
nog regelmatig draait. Dat gebeurt elke zaterdag. Om te laten
zien hoe een molen werkt, is de korenmolen op deze dag van
10.00 - 16.00 uur geopend. In de molen kunnen bezoekers ook de
producten (volkorenmeel, tarwebloem, roggemix, pannenkoekenmeel en nog veel meer) van de molen kopen.

foto: jaco kroon
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Midden in de polder staat een bijzonder museum; het Polder
museum. Het museum omvat een bonte verzameling van
attributen waar menig ’officieel’ museum jaloers op zou zijn;
landbouwmachines, gereedschap, boeken en tijdschriften,
maar ook dingen uit de Tweede Wereldoorlog zoals
distributiebonnen, munten en kostuums. Dit bijzondere
museum is gratis en voor iedereen toegankelijk. Wel moet je
eerst even bellen om een afspraak te maken: 0297 582464.
BOTSHOLSEDWARSWEG 13A, WAVERVEEN, 0297 582464

DE VEENMOLEN
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of lekker actief!

POLDERMUSEUM

OUDHUIJZERWEG 109, 3648 AB WILNIS
06 28685106 (ALLEEN OP ZATERDAG), WWW.DEVEENMOLEN.NL

LUTZ FASHION
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Lutz is een kledingzaak in Vinkeveen met internationale topmerken voor mannen en vrouwen. Wij presenteren de mooiste
en beste merken op meer dan 1.000 m2 winkeloppervlakte.
Van casual laid back tot high-end zakelijke kleding en van
trendy jeans tot elegante looks. Bij alles wat we doen geloven
we in persoonlijke service en aandacht voor onze klant. Door te
kijken en te luisteren naar de klant. Sinds 2005 mogen wij met
trots het predicaat Hofleverancier aan onze naam verbinden.
HERENWEG 45, VINKEVEEN, 0297 212121, WWW.LUTZ.NL

