VIER DE LENTE IN HET

Zaterdag 23 maart tot en met zondag 23 juni 2019
Het is lente! Kom naar buiten en ontdek het oer-Hollandse landleven in het Groene Hart. Luister naar het verhaal van de molenaar,
kaasboer, kweker en kunstenaar. Geniet van prachtige vergezichten
tijdens een polderwandeling of fietstocht langs de plassen. Proef
de romige smaak van de eerste asperges en graskaas. Speel met
dartelende lammetjes en kijk naar dansende koeien. Het kan allemaal dicht bij huis. Dus nodig nu je vrienden en familie uit en geniet
deze lente van de bijzondere uitjes en unieke evenementen in het
Groene Hart van Holland.
Wil je niks missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief
en ontvang wekelijks de leukste lente tips.

www.groenehart.nl/lente

Colofon
Vier de Lente in het Groene Hart wordt georganiseerd door
Praktijk voor Plattelandsontwikkeling. Hoogvliet Supermarkten
is hoofdsponsor. Evenement aanmelden? info@praktijk-platteland.nl
Praktijk voor Plattelandsontwikkeling is niet aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden.

Lente op de Boerderij

Opening Beeldentuin Leefgoed de Olifant
Kom naar de opening van Beeldentuin Leefgoed de
Olifant. Neem de tijd en geniet in een parkachtige omgeving van het werk van gerenommeerde kunstenaars.
Datum: 12 mei t/m 15 september (woensdag t/m
zondag van 11.00 tot 18.00 uur)
Locatie: Leefgoed de Olifant in Nieuwerkerk aan den
IJssel

Lammetjes Maand
Kom kijken bij de pasgeboren lammetjes.
Zie ze springen in de wei en druk spelen met
elkaar. Natuurlijk kan je ook de andere jonge
dieren op de avonturenboerderij knuffelen.
Datum: Maart en april, kijk voor openingsdagen en -tijden op de website
Locatie: Avonturenboerderij Molenwaard
in Groot-Ammers

Lentedag Landwinkel Jan Nieuwenhuizen
Zien, doen en beleven: tijdens deze gezellige
open dag zijn er veel leuke activiteiten en
jonge dieren om mee te knuffelen. Kom gezellig pannenkoeken eten tussen de koeien!
Datum: Maandag 22 april 11.00 tot 17.00 uur
Locatie: Landwinkel Jan Nieuwenhuizen in
Zevenhoven

Lenteboerderij
Kinderen ravotten op de boerderij
en ontdekken de lammetjes, varkentjes en geiten! Ouders volgen
ondertussen een toffe workshop of
eten en drinken iets op het pleintje.
Datum: 2, 3 en 4 mei 2019
Locatie: Boerderij de Boerinn in
Kamerik

Open Kwekerijdag Greenport Boskoop
Boomkwekers openen één dag hun deuren
voor het publiek. Kijk hoe tuinplanten worden
gekweekt. Ga in gesprek met experts en stel al
je tuinvragen. Geniet van de prachtige, groene
en kleurrijke tuinplanten.
Datum: Zaterdag 15 juni 2019 van 10.00
tot 17.00 uur
Locatie: Kwekerijen, Alfensvaart in Boskoop

Lente in de polder
Kunst & Cultuur Routes
Kies één van de acht splinternieuwe Kunst & Cultuur
Routes en ga op pad. Deze wandel- en fietsroutes
hebben ieder een eigen thema. In de lente wordt
(bijna) elke donderdag rondom één van de routes een
extra activiteit georganiseerd.
Datum: 4/4, 18/4, 25/4, 2/5, 16/5, 30/5, 6/6 en 13/6
Locatie: Kijk op de website voor startpunten en
routebeschrijvingen.

Tulip Festival Nieuwkoop
De ultieme Holland beleving in Nieuwkoop met
molens, klompen, kaas, koeien en tulpen! In het
voorjaar is er vijf weken lang op vrijdag en zaterdag
van alles te beleven in en rond Nieuwkoop. De tulpenvelden en molenviergang zijn vrij te bezoeken
en er zijn verschillende wandel- en fietsroutes.
Datum: 12 april t/m 12 mei (op vrijdag en zaterdag)
Locatie: Nieuwkoop en omgeving

Vierdaagse Alblasserwaard
Beleef, proef en ontdek de verrassende schoonheid van de Alblasserwaard tijdens de Vierdaagse
Alblasserwaard, voor sportieve en recreatieve
fietser en wandelaar. Zo is er iedere dag een Sport
Edition (80 km) en op donderdag zijn er Family
Proof routes. Op zaterdag is de Streekparade.
Datum: 29 mei t/m 1 juni 2019
Locatie: Tent ter hoogte van Dorpsweg 119 in
Hoornaar

Proef de Lente
Polderdag in Land van Wijk & Wouden
Stap op de fiets en geniet van de lente tijdens
dit leuke en bijzondere fietsevenement. Er
is keuze uit vijf nieuwe fietsroutes door de
polders rondom Alphen aan den Rijn, Leiden
en Zoetermeer. Langs de routes zijn veel boerderijen en monumenten geopend, op ieder
bedrijf zijn extra activiteiten en lekkere hapjes.
Datum: Donderdag 30 mei 2019
Locatie: Kijk op de website voor startpunten en routes.

Graskaasdag
Een plein vol kaas, kaashandelaren, kaasmakers en liefhebbers
van het bekendste streekproduct
uit het Groene Hart. Gezellige
terrassen en veel vertier zorgen
voor een feestelijke sfeer op het
Kerkplein van Woerden.
Datum: Zaterdag 1 juni 2019
Locatie: Kerkplein in Woerden

Vier de Lente Deals (met korting)
Boern Logies Lekker Buiten
in Lopik

Workshop kaas maken in de lente.

Juliana’s Bed & Breakfast
in Wassenaar

Verken het Groene Hart vanaf het water.
Overnachting met rondvaart over Kagerplassen.

Loopfiets Groene Hart
in Reeuwijk

Huur een loopfiets met lentekorting.
Korting op arrangement ‘Loopfiets plezier en bezoek
kaasboerderij’.

Verdoorn Gelegenheidskoetsen Bezoek de wagenmakerij.
in Alblasserdam
Rondleiding met lentekorting.
Camping Polderflora
in Alphen a/d Rijn

Natuurlijk overnachten & fietsen.
Fietskaart cadeau bij een week kamperen in april.

Boerin en de kok
in Amstelveen

Kookcursus Italiaans, start op 6 mei.

Cheese Experience in
Kaaspakhuis in Woerden

Cheese deal; Laat je tijdens Graskaasdag rondleiden
door de Cheese Experience in het Kaaspakhuis Woerden.
Korting op rondleiding met proeverij.

Buitenplaats De Blauwe Meije
in Zegveld

De hand van de meester: arrangement met storytelling
in de geest van Rembrandt en een koffietafel.

Vier de Lente
Uitagenda

------BEWAREN
-------

Datum

Evenement

Zaterdag 23 maart

Joop Zoetemelk Classic, Leiden

Maart en april

Lammetjes Maand bij Avonturenboerderij Molenwaard,
Groot-Ammers

Zondag 24 maart

Koek en Lopie Winterwandeling, Nieuwkoop

Zondag 24 maart

Vegetarische kookworkshop Ottolenghi bij Boerin
en de Kok, Amstelveen

Zaterdag 30 maart

Start vaarseizoen Bootexcursie Rotterdam – Kinderdijk
(30-3 t/m 29-10)

Vanaf zaterdag 30 maart

Tuinpad Rijneveld, wandel of vaar langs kwekerijen, Boskoop
(laatste zaterdag van de maand maart t/m oktober)

Vanaf donderdag 4 april

Kunst & Cultuur Routes Struinen & Vorsen, Groene hart
(4, 18, 25 april; 2, 16, 30 mei; 6, 13 juni)

Zaterdag 6 april

Proef de Lente kookworkshop bij Anna Haen, Abcoude

12 april t/m 12 mei

Tulip Festival Nieuwkoop

Zaterdag 13 april

Boerenlandfair in Waarder

Zaterdag 13 april

Open dag Groencentrum De Veense Bukker, Roelofarendsveen

Zaterdag 20 april

Open dag Kaasboerderij Castelijn, Rijpwetering

21 en 22 april

Paasbrunch bij Buitenplaats Kameryck, Kamerik

Maandag 22 april

Lentedag Landwinkel Jan Nieuwenhuizen, Zevenhoven

Maandag 22 april

Ambachtenmarkt bij Proef de Tuin, Boskoop

2, 3 en 4 mei

Lenteboerderij bij Boerderij de Boerinn, Kamerik

Zaterdag 11 mei

Nationale Molendag bij Korenmolen De Eendracht,
Alphen a/d Rijn

Zaterdag 11 mei

Kookworkshop Asperges bij Brasserie Meelfabriek Zijlstroom,
Leiderdorp

Zaterdag 11 mei

Lentefeest bij Boerderij De Drie Wedden, Noordeloos

Zondag 12 mei

Opening Beeldentuin Leefgoed de Olifant,
Nieuwerkerk aan den IJssel (12-5 t/m 15-9)

15 t/m 24 mei

Asperges (& meer) in de Polder, Woubrugge

Zaterdag 25 mei

Lentefair in de boomgaard bij Fleur & geur, Nieuwerbrug

29 mei t/m 1 juni

Vierdaagse Alblasserwaard, Hoornaar

Donderdag 30 mei

Polderdag; fietsevenement met thema ‘Met zorg bereid’,
Land van Wijk & Wouden

Zaterdag 1 juni

Graskaasdag, Woerden

Zondag 2 juni

FarmFair bij Cathrinahoeve, Voorschoten

Maandag 10 juni

Boskoopse plantendag en kunstmarkt ‘Kunst en Groen’

Zaterdag 15 juni

Open Kwekerijdag Greenport Boskoop

Uitagenda Vier de Lente:
www.groenehart.nl/lente

