Met de stoomtram naar het
pannenkoekenstation in Opperdoes
Ga op reis met Tjoek Pannenkoek
Reis met de stoomtram naar station Opperdoes.
Hier volg je samen met Tjoek Pannenkoek een speurtocht
en kom je uit bij pannenkoekenstation De Bijenstal.
Hier kun je een heerlijke pannenkoek eten.

Programma
De locomotief fluit, de stoker gooit de kolen op het vuur, ben je klaar voor vertrek?
Reis mee met de stoomtram en stap uit op het station van Opperdoes. Hier begint
de speurtocht met Tjoek Pannenkoek naar pannenkoekenstation De Bijenstal.
Als een echte reiziger zit je in echte treinstoelen en geniet je van een heerlijke
pannenkoek. In het pannenkoekenstation rijden de treinen Bello, Percy en Thomas,
maar pas op! Bello lijkt wel dwars door de muur te rijden. Daarnaast staat er een
model van de grootste Stoomlocomotief die ooit gebouwd is. Hierna reis je via de door
jouw gekozen reisroute terug naar huis.

Ga nu over de brug linksaf. Aan het einde van de weg zie je twee huizen.
3. Tel de huisnummers bij elkaar op, op welk getal kom je uit?

Antwoord:

Kan je de kerk zien? Loop daar nu naar toe.
4. Wat staat er op de torenspits van de kerk aan
de voorkant en achterkant?

Antwoord:

5. Hoe laat is het op de kerkklok?

Antwoord:

6. Hoe heet de kerk aan je linkerhand?

Antwoord:

Goed gedaan! Zie jij het pannenkoekenstation al? Ga nu snel naar binnen om te kijken
of je alle antwoorden goed hebt ingevuld.

Ga jij mee op reis?

Winactie

Loop vanaf station Opperdoes en volg de speurtocht richting pannenkoekenstation

Maak een leuke foto van het pannenkoekenstation en plaats

De Bijenstal. De speurtocht duurt ongeveer 10 minuten.

deze als bericht op onze Facebookpagina. Aan het einde van
de zomer kiezen wij de leukste foto uit en maak je kans op
één van de 2 dinerbonnen voor 4 personen..

Ga met Tjoek Pannenkoek linksaf vanuit het Station Opperdoes.
1.

Hoeveel rode lantaarnpalen tel je vanaf het eerste huis?

2. Hoeveel verticale spijltjes heeft de brug?

Speelterrein met airtrampoline
op het buiten terras

Stoomlocomotief Bello en
Thomas de trein

Antwoord:

Let op! Wil je om 13.30 uur weer met de stoomtram terug naar Hoorn?

Antwoord:

pannenkoekenstation naar station Opperdoes.

Station Opperdoes

Zorg dan dat je om 13.15 uur weer gaat wandelen vanaf het

Pannenkoeken eten in
echte treinbankjes

Computergestuurde
modelspoorbaan van 400 meter lang

Grootste collectie houten treinen
van Nederland

Elk weekend
M.u.v. 22 en 23 juni, 14 en 15 september 2019
•		Vertrek vanuit Hoorn om 10.40 uur. Aankomst station Opperdoes: 11.50 uur.
Om 13.30 uur vertrekt de stoomtram terug naar Hoorn.
TIP: Wil je weer terug met de tram naar Hoorn? Geef je bestelling vooraf telefonisch
		 (0227-540116) door of kijk op pannenkoekenstation.nl. Dan zorgen wij dat alles klaarstaat.

Zomervakantie
Van 13 juli t/m 31 augustus 2019, elke dinsdag t/m zondag
•		 Vertrek vanuit Hoorn om 10.40 uur of 11.40 uur. Aankomst station Opperdoes: 11.50 uur
of 13.00 uur. Om 15.30 uur vertrekt de stoomtram terug naar Hoorn.
•		 Vertrek vanuit Enkhuizen om 10.40 uur. Aankomst station Opperdoes: 13.20 uur.
Om 15.30 uur vertrekt de stoomtram naar Hoorn.

Reistip
Vanuit het pannenkoekenstation kun je gratis met Citytours een
rondrit door het historische Medemblik maken.

Toegang
pannenkoek
en
station is GR
ATIS.
Speurtocht
duurt
ongeveer
10 minuten
.

Bekijk de actuele dienstregeling op stoomtram.nl

