
KIEST U MAAR ……. 
 
Het Hennie Kuiper Wielermuseum en Erve Kuiper bieden u  een pallet aan 
mogelijkheden om de wielersport te beleven en te  proeven. Kijkt u maar eens 
naar onderstaande opsomming en kruis uw keuze aan. Neem daarna contact 
op met info@ervekuiper/06-53561626 (museum, catering) of 
goossink@gmail.com/06-18518615 (museum) voor verder overleg en detail 
afspraken. Voor meer informatie, zie www.henniekuiperwielermuseum.nl 
 
Museum 
 
o Entree           € 2 per persoon 

- het museum is in voorjaar (maart, april) en in het najaar (september, oktober) dagelijks  
toegankelijk van 13.00 - 18.00 uur en in de zomermaanden (mei, juni, juli, augustus ) van  
10.00 - 20.00 uur. Op maandag en in de wintermaanden (november, december, januari,  
februari) is het museum gesloten. Op de tweede Paasdag en de tweede Pinksterdag is het  
museum geopend 

- het museum is toegankelijk via De IJskuip 
- je kunt het bedrag deponeren in de melkbus ‘Entree’ in het museum 
- je kunt je bezoek combineren met koffie, thee, appelgebak, Twentse krentenwegge,  

drankjes, en ijs in/vanuit De IJskuip (zie onder hierna onder Catering) 

o Entree en Rondleiding        € 2 per persoon + € 25 
- voor minimaal 15 personen          
- de rondleiding met vooraf een presentatie over de wielercarrière van Hennie wordt  

gegeven door vrijwilligers van het museum. Een rondleiding gegeven door Hennie Kuiper 
is mogelijk in onderling overleg 

- je kunt het entreegeld in de melkbus ‘Entree’ deponeren en de extra bijdrage voor de 
rondleiding in contanten overhandigen aan de begeleider. Je kunt ook het totaal bedrag 
in contanten overhandigen aan de begeleider  

- je kunt je bezoek combineren met koffie, thee, appelgebak, Twentse krentenwegge,  
drankjes, lunch of warme maaltijd in/vanuit De IJskuip (zie hierna) onder Catering 

o Entree, Rondleiding en Fietsen        € 10 per persoon  
- in een groep van minimaal 15 personen en maximaal 20 personen      
- voor bezitters van een racefiets of MTB (naar keuze)      
- je moet wel een geoefend fietser zijn.         
- de rondleiding met vooraf een presentatie over de wielercarrière van Hennie wordt  
- gegeven door vrijwilligers van het museum. Een rondleiding gegeven door Hennie Kuiper 

is mogelijk in onderling overleg 
- je wordt tijdens het fietsen begeleid door een of meer vrijwilligers van het museum.  

Begeleiding tijdens het fietsen door Hennie Kuiper is mogelijk in onderling overleg 
- de route en de afstand wordt in onderling overleg besproken 
- je kunt douchen na afloop van de fietstocht 
- je kunt het totaal bedrag in contanten overhandigen aan de begeleider 
- je kunt je bezoek combineren met koffie, thee, appelgebak, Twentse krentenwegge,  

drankjes, lunch, en/of warme maaltijd in/vanuit De IJskuip (zie hierna onder Catering)  

o Fietsen op eigen gelegenheid       € 1  per route 
- wij bieden je knooppuntroutes voor de stadsfiets of e-bike met start/finish bij Erve Kuiper,  
- GPS routes voor de racefiets met start/finish bij Erve Kuiper  en GPS routes voor de MTB  
- met start/finish bij Erve Kuiper 
- van elke route ligt een beschrijving met informatie en aanwijzingen klaar in een display  

in het museum  
- voor elke route wordt € 1 gevraagd. Je kunt het bedrag deponeren in de melkbus ‘Routes’ 

in het museum 

o Wandelen op eigen gelegenheid       € 1  per route 
- wij bieden je wandelroutes met start/finish bij Erve Kuiper  
- van elke wandelroute ligt een beschrijving met informatie en aanwijzingen klaar in een  

display in het museum  
- voor elke wandelroute wordt € 1 gevraagd. Je kunt het bedrag deponeren in de melkbus  

‘Routes’ in het museum 

o Hennie Kuiper Classic        Voor kosten deelname, 
- je kunt deelnemen aan een jaarlijkse toertocht van 85 en 120 km in het Teutoburgerwald                   zie site OWC 

in Duitsland begin april in een glooiend landschap met 1345 (92km) en1863 (120km)  
hoogtemeters start vanuit Ibbenbüren (D) tussen 7.30-9.30 uur (92km) en 7.30-9.00 uur (120km) 

- een voorinschrijving is verplicht 
- voor meer informatie en aanmelding zie www.owc-oldenzaal.nl/hennie-kuiper-classic 

 



o Etappe in de Tour de France       € 5 per persoon  
- je kunt gezamenlijk op een groot beeldscherm kijken naar een etappe in de Tour de  

France met uitleg en toelichting van Hennie Kuiper 
- eventueel in combinatie met vooraf een toertocht van 60 á 70 km 
- zie www.henniekuiperwielermuseum.nl voor een actuele datum 
- je kunt je bezoek combineren met koffie, thee, appelgebak, Twentse krentenwegge,  

drankjes, en ijs in/vanuit De IJskuip (zie hierna onder Catering) 

o Bidon          € 5 per bidon 
- sls je deelneemt aan een rondleiding kunnen we je een bidon met het logo van het  

Hennie Kuiper Wielermuseum aanbieden 

o Heidag          € 250 per dagdeel  
- je kunt het wielercafé op de begane grond in het museum per dagdeel bespreken voor 

een vergadering, bijeenkomst of presentatie 
- met gebruik van een groot beeldscherm 
- met een WiFi verbinding 
- te combineren met toegang tot het museumdeel op de eerste etage 
- te combineren met een fietstocht met of zonder begeleiding 
- te combineren met koffie, thee, appelgebak, Twentse krentenwegge, drankjes, lunch of  

warme maaltijd in/vanuit De IJskuip (zie hierna onder Catering)  
- de mogelijkheden worden in onderling overleg besproken en vastgelegd 
- het (totaal) bedrag wordt in rekening gebracht door Erve Kuiper 

o Uitleen          Op aanvraag   
- betreft uitleen van diverse attributen uit het (archief van het) museum in bruikleen en op 

tijdelijke basis, bv. een fiets, een poster of een beker 
- je kunt deze attributen gebruiken voor een expositie in je eigen bedrijf, organisatie of hotel 
- de mogelijkheden worden in onderling overleg besproken en vastgelegd 

 
 

Catering 
 

Erve Kuiper is een begrip in Twente. Al bij de eerste zonnestralen komen fietsers langs voor een ijsje, kop 
koffie eventueel met appeltaart of krentenwegge of kun je op een zonnig of overdekt terras genieten van 
een glaasje fris of een koel biertje. In De IJskuip kun je kiezen uit verschillende smaken ijs. Het ijs is op 
ambachtelijke wijze gemaakt van de romige melk van onze eigen Jersey koeien. 
Erve Kuiper was op dit terrein in 2017 de beste van Europa! 
 
In combinatie met een toertocht vanuit het Hennie Kuiper Wielermuseum kan 
Erve Kuiper je ook een lunch aanbieden. Bestaande uit luxe belegde broodjes, 
een kop soep, koffie, thee, melk, karnemelk en/of jus d’orange. Erve Kuiper 
beschikt over een douchefaciliteit en kun je na het douchen door ons een borrel 
en/of een warme maaltijd laten verzorgen. Je kunt dan kiezen uit verschillende 
mogelijkheden. Laat maar weten, wat je graag wilt. Het liefst per mail 
(info@ervekuiper.nl). Wij bieden je vervolgens een passende offerte aan. 
 
  
 
 
 
 
 


