https://youtu.be/b2EvpGehEgE

http://www.janpleziermeijendel.nl

e: info@green-woods.net

Geniet van de Oud-Hollandsche traditie door een gezellig rijtoertje te maken in een klassieke
Jan Plezier door een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. .
Een traditie hersteld, waan U in oude tijden !!

1

Rijtoeren naar en bezoeken aan Kasteel Oud-Wassenaar, Kasteel de Wittenburg, Museum
Voorlinden, Stoeterij In ‘t Groene Hout en tochten door de Wassenaarse villawijken, langs de
Wassenaarse landgoederen en door het oude dorp in overleg. Start-, eindpunt en stops in overleg.
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OUDE TRADITIE OP MEIJENDEL HERSTELD; JAN PLEZIER GAAT WEER
RIJDEN
Oude tijden herleven op Meijendel
Wie vroeger al in Boerderij Meijendel kwam, denkt aan de paarden in de stallen, het paardenvolk
bij het haardvuur, een lekkere pannenkoek en de heerlijke wandelingen, fiets- of paardentochten
in de natuur.
Het gebied rond Meijendel wordt als een van de mooiste natuurgebieden van Nederland
beschouwd.
Liefhebbers van Oudhollandse tradities kunnen hun hart weer ophalen. Na reservering worden
rijtoeren gemaakt met een aanspanning van de bekende Wassenaarse Stoeterij In 't Groene Hout.
Waan U weer in oude tijden !
Jan Plezier
Zoals een huifkar past bij de Veluwe past de Jan Plezier meer bij de elegante rijtoeren die door
de gegoede Haagsche burgerij voor hun vermaak in de negentiende eeuw gemaakt werden.
Tapuit
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Naast de boerderij ligt Tapuit, het bezoekerscentrum voor het gebied. Hier is van alles te beleven
en kunnen wandel- en fietsroutes gevonden worden en kennis worden genomen van de flora en
fauna in dit unieke natuurgebied.
Boerderij Meijendel
Kinderen en dieren zijn hier meer dan welkom. Het bekende Pannenkoekenhuis heeft heerlijke
terrassen voor de zomer. In koelere tijden brandt de gezellige open haard binnen.
Arrangementen
Als de Jan Plezier voor een gezelschap is afgehuurd kan er in de boerderij gegeten en gedronken
worden met een korting van maar liefst twintig (!) procent.
Info:http://www.janpleziermeijendel.nl e: info@green-woods.net
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