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In dit nummer onder andere:
- De 44 kernen van Bronckhorst
- Streekproducten uit de Achterhoek
-  Historisch Festijn Vorden en 

Doetinchem
- Klein maar fijn: Oudewater

Dit nieuwe kalenderjaar dendert alweer een 
tijdje door ieders agenda en natuurlijk gaat de 
Bourgondische Beleving in hetzelfde hoge tempo 
mee. De editie Gelderland/Overijssel/Utrecht is onze 
eerste uitgave in 2018 en we presenteren hem hier 
met trots aan u.

Behalve wat extra aandacht aan het gezellige 
Oudewater in het Groene Hart van de provincie 
Utrecht hebben wij onze blik vooral op het oostelijk 
deel van Nederland gericht. Met name die hele 
populaire streek de Achterhoek met haar befaamde 
streekproducten. We zetten Doetinchem en 
Doesburg in het zonnetje, maar onze focus is vooral 
gericht op de kleine gemeente Bronckhorst met 
haar 44 kernen. Wat is het daar leuk en wat kunt u 
daar lekker actief zijn… wandelen, fietsen, skaten of 
anders kunt u te paard, op de solex of scooter en zelfs 
op een ezel het oeroude landschap doorkruisen. Een 
expeditie in zakformaat, avonturen te over en steeds 
maar weer nieuwe plaatjes en plekjes.

Omdat de Achterhoek en oostelijk Nederland een 
rijke en vaak veelbewogen geschiedenis kennen, 
nemen we u ook mee de historie in. We hebben het 
over Twents Erfgoed en het schitterende Historische 
Festijn Vorden en Doetinchem.

Het mag dan in deze periode van het jaar vaak 
koud en grillig zijn, laat het u niet weerhouden 
om u te verwarmen aan deze vermakelijke nieuwe 
editie van de Bourgondische Beleving.

Collectie van een vestingstad
Museum Elburg is gevestigd in het 15e eeuwse Agnieten-

convent, één van de meest markante gebouwen van de 
vestingstad Elburg. Het museum heeft een uitgebreide 

collectie voorwerpen over de geschiedenis van 
Elburg en haar omgeving. Naast de vaste 

collectie zijn er jaarlijks enkele wissel-
tentoonstellingen te zien over uiteen-

lopende (kunst)historische 
onderwerpen.

Museum Elburg vertelt over Elburg. Het museum gebruikt 
verhalen en historische gebeurtenissen, gebouwen en per-
sonages om de bijzonderheden van de stad te duiden. In zes 
thema’s neemt het museum u mee door de geschiedenis van 
Hanzestad Elburg: Stad met een plan; Stad van geloof; Stad 
met recht; Stad vol bedrijvigheid; Stad aan het water en Stad 
van weldoeners. Als u hierna de stad in gaat bekijkt u Elburg 
heel anders.

U kunt de voormalige kloosterpanden bezoeken, inclusief de 
bijzondere, middeleeuwse dubbelkapel. Vanaf de klooster-
tuin heeft u een prachtig uitzicht op het klooster. De Visch-
poort, kazematten en het muurhuisje behoren eveneens tot 
het museum. Deze bij-locaties zijn alleen in schoolvakanties 
of op afspraak te bezoeken. De Vischpoort en de Kloostertuin 
worden vaak ingezet als extra expositieruimte. 

Vanuit Museum Elburg worden allerlei stadswandelingen 
aangeboden, vaak in combinatie met een bezoek aan het 
museum of één van de andere musea in de stad.

Museum Elburg
Jufferenstraat 6 en 8, 8081 CR Elburg
0525 681341 - www.museumelburg.nl

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 



Stationsstraat 133 – 3851 ND Ermelo – www.proeverijdeontmoeting.nl

Proeverij de Ontmoeting in Ermelo is dé 
ontmoetingsplek voor winkelend publiek, 
toeristen, zakenmensen en mensen met een 
verstandelijke beperking. In de proeverij zijn 
een lunchroom, koffie- en theewinkel en een 
bonbonnerie gecombineerd. Alle werkzaam-
heden worden verricht door mensen met een 
verstandelijke beperking. Deze hebben allen 
diverse (horeca-) opleidingen gevolgd om u 
het zoveel mogelijk naar de zin te maken. De 
inrichting van Proeverij de Ontmoeting is bij-
zonder; smaakvol design met diverse moderne 
vermaak-elementen.

Proeverij De Ontmoeting in Ermelo

Thematentoonstelling 2018 “Heiligen en hun 
patronaten”/Kruiswegstaties van de Liefde
2 april 12.00 uur, opent het Heiligenbeeldenmuseum een nieuwe 
thematentoonstelling, met aandacht voor patroonheiligen, te denken valt aan 
bv. H. Petrus, vissers, H. Jozef, timmerlieden, etc. De beelden en hun attributen 
worden extra belicht. Bijzonder dit jaar 14 Kruiswegstaties in tegeltableaus. Open 
2 april t/m 28 oktober IEDERE DAG van 12.00 uur  tot 17.00 uur, behalve op 
maandag. Museumkaart GELDIG. De toegangsprijs m.i.v. het nieuwe seizoen  
€ 5,00 pp. kinderen t/m 12 jaar gratis.  
Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg (Vorden). Telefoon 0575 – 55 64 88 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Bier is het mooiste dat er is
Een eigen bierbrouwerij. Dat was een lang gekoesterde wens, waarvan 
het de vraag was of die ooit in vervulling zou gaan. Steve verhuisde naar 
Steenderen en kocht daar uiteindelijk boerderij Rodenburg, die nu be-
kend staat als Bronckhorster Brewing Company. De weg om zijn droom te 
kunnen verwezenlijken was lang en niet zonder hobbels, maar nu staat 
er een succesvolle brouwerij die geroemd wordt vanwege de kwalitatief 
hoogwaardige speciaalbieren. Steve’s lijfspreuk is dan ook niet voor niks: 
‘Winners never quit, quitters never win’.
Bronckhorster Brewing Company - Rhabergseweg 9 – 7224 NA Rha – 
Steenderen – site.bronckhorster.beer

Kom langs voor: 
̴Kraamcadeautjes 
̴Tekstborden 
̴Decoratie 
̴Knuffels 
̴Kaarsen 
̴Zeephangers 

En nog veel meer!! 
 

Beekstraat 34 | 8081 ED Elburg | 0525-685307 
info.neteffeanders@careander.nl | www.neteffeanderselburg.nl 

Op zoek naar een mooi en uniek cadeau?  

In de gezellige binnenstad van Elburg vindt u 
Net effe anders. Deze prachtige 

cadeauwinkel wordt gerund door mensen 
met een verstandelijke beperking. Ons 

enthousiaste team staat voor u klaar. Laat u 
verwonderen over de diversiteit aan 

cadeaus. En wees welkom!   
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Beleef de gemeente Bronckhorst!

VERNIEUWDE 8 KASTELEN FIETSTOCHT  
RONDOM VORDEN!
Ontdek het 8 kastelendorp Vorden voor een verrassende 
en magische beleving. De vernieuwde 8 kastelentocht 
voert je mee langs de vele kastelen, landgoederen en 
natuurgebieden die Vorden en zijn omgeving rijk is. Laat je 
inspireren door de verhalen die het verleden verbinden met 
het heden. Geniet van een picknick in het groen en van al 
het andere heerlijks dat dit gezellige dorp te bieden heeft. 
Vorden heeft naast hotels nog tal van overnachtingsmoge-
lijkheden zoals B&B en campings zodat je een paar dagen 
kunt verblijven in dit levendige dorp met zijn prachtige om-
geving. In de zomermaanden kan de tocht, op woensdag-
middag, worden gefietst o.l.v. een gids van de VVV.
De nieuwe gids met maar liefst 48 pagina’s vol verrassende 
informatie is voor de prijs van 2,95 verkrijgbaar bij de VVV 
Bronckhorst.

DE TOERISTISCHE GIDS VAN VORDEN EN OMGEVING!
Vorden is centraal gelegen tussen de beide musea van 
More en hierin staan onder meer  twee routes in die vanuit 
Vorden naar museum More in Gorssel en naar museum 
More in kasteel Ruurlo voeren. De route naar museum 
More in Ruurlo voert ook langs een aantal kastelen die de 
mooie omgeving van Vorden rijk is. In Vorden is een station 
en er zijn tal van overnachtingsmogelijkheden, galeries, en 
een museum voor Achterhoekse schilderkunst, het MAS 
VORDEN. Dit museum is gevestigd in het Kulturhus Vorden 
aan de Raadhuisstraat 6 en is geopend op vrijdag en zater-
dag van 14.00 – 17.00 uur. 

EXPEDITIE BRONCKHORST
Wandelroute, voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Ook leuk 
voor de ouders! Speuren, spanning, sensatie en strijd. Dat 
zijn de kenmerken van een expeditie! Welk team is het 
slimst, snelst, behendigst en weet de meeste opdrachten 
te winnen? 

KASTEEL HACKFORT, IN DE SPOREN VAN DE BARON
Ben je ook nieuwsgierig naar hoe het leven van de Baron 
van Kasteel Hackfort er uit zag? Waar hij de drijfjacht orga-
niseerde en hoe hij met stropers omging? Waarom hij altijd 
royaal was met sigaren? Hoe een schat in de kelders van 
Kasteel Hackfort bijna in de vergetelheid raakte? Hoe in de 
eerste wereldoorlog het hele familiekapitaal verloren ging? 
Waarom de Baron in de tweede wereldoorlog de pachters 
op het kasteel liet wonen? Waarom de kinderen van de 
pachters een heilig ontzag voor hem hadden en soms een 
lekker stuk chocola van hem kregen? Wil jij ook meer weten 
over de  Baron, zijn voorouders en het Kasteel? Dat kan! 
Vanaf 26 mei starten VVV Bronckhorst en Natuur-
monumenten met deze speciale tocht. 

WANDEL DOOR HET HEDEN EN VERLEDEN  
VAN HENGELO GLD!
Dwars door Hengelo Gelderland loopt een unieke wandel-
route. Deze zogeheten fototegelroute leidt u als wandelaar 
langs elf verschillende fototegels. Al deze tegels liggen op 
bijzondere historische locaties die ooit voor de Hengelose 
samenleving van belang waren. In de routebeschrijving 
vindt u naast de historie rondom de elf fototegels nog 
veel meer Hengelose geschiedenis. U loopt dus door het 
prachtige dorp van nu, maar u komt ondertussen van alles 
te weten over hoe het hier ooit was! 
De fototegelroute lopend ziet u waar kinderen naar school 
gingen, waar jongeren dansten, waar marktkooplui hun 
waar verhandelden, waar vrouwen hun was lieten drogen, 
waar de tram aankwam en vertrok en waar de productie 

van boter plaatsvond. Die plekken verschillen nu compleet 
van wat er op de historische foto’s te zien is. Deze histori-
sche route door het dorpscentrum is ongeveer 3 kilometer 
lang. Het boekje met de routebeschrijving is voor € 2,00 te 
koop o.a. bij het VVV-agentschap, welke gevestigd is in de 
Albert Heijn aan de Raadhuisstraat in Hengelo Gld.

STADSWANDELING DOOR HET KLEINSTE STADJE 
VAN NEDERLAND: BRONKHORST!
Proef de sfeer en  leer over het verleden van Bronkhorst 
tijdens een wandeling o.l.v. een gids. Zij kunnen op ludieke 
wijze vertellen over het wel en wee van Bronkhorst. Dit is 
te boeken via de VVV Bronkhorst en kan uitgebreid worden 
met koffie of een lunch.

VOOR INFORMATIE
VVV Bronckhorst, Kerkstraat 1b Vorden; 0575-553222; 
info@vvvbronckhorst.nl; www.vvvbronckhorst.nl  
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Van Bommel Beef is een vleesveebedrijf 
dat in Toldijk door Jeroen en Annerie van 
Bommel gerund wordt. Dit bijzondere 
bedrijf is gespecialiseerd in het houden 
van uniek vleesvee en de productie 
van superieure rundvleeskroketten en 
-bitterballen van puur, eerlijk rundvlees. 
De keten van “koe tot kroket” is op één 
bedrijfslocatie gehuisvest. 
De Van Bommel kroket en bitterbal zijn 

ontstaan vanuit de vraag naar kwaliteits-
snacks met écht vlees en worden nog op 
de ambachtelijke manier gemaakt van 
het Limousin rund. Deze staat nog dicht 
bij de natuur, kan maandenlang buiten 
gehuisvest worden en beschikt over een 
superieure vleeskwaliteit. 
Van het premium Limousin rundvlees 
wordt een rijke bouillon getrokken; het 
basis ingredient voor de kroket en de bit-

terbal. Het trekken van deze aromatische 
bouillon durt maar lieft drie dagen. De 
verrukkelijke bouillon, het speciale rund-
vlees én het krokante jasje zorgen samen 
voor een ongekende smaakbeleving. 

Van Bommel Beef vof I Beekstraat 8 I 7227 NC Toldijk I info@vanbommelbeef.com I www.vanbommelbeef.com

Dat is pas genieten!

MOOIE PRODUCTEN UIT EIGEN STREEK
In de boerderijwinkel van Fruitbedrijf Horstink maken wij de lekkerste sappen 
van onze appels, peren, aardbeien en kersen, 100% sap, zonder toevoegingen, 
puur natuur. Herkenbaar aan het Achterhoeks fruit logo. 
In ons sap zitten alleen Elstar appels, heerlijk van smaak, fris en zoetzuur.  
En zoals de lekkere Horstink appels smaken, zo smaakt ook ons appelsap.  
Puur genieten. Dat geldt natuurlijk ook voor de combinatiesappen, met  
Horstink peren Doyenne du Commice en de Horstink aardbeien of kersen. 
Het fruit smaakt heerlijk en daardoor het sap ook! Het is puur fruit wat  
je proeft.Verkrijgbaar als saptap - in de smaken Appel, Appel-Peer, Appel-
Aardbei en Appel-Kers (3 ltr) en Appel en Appel-Kers (5 ltr) en diverse  
smaken in flessen van 0,75 cl.
Wil je de Horstink sappen in je eigen winkel, camping of horeca verkopen?  
Dan kan, neem dan contact op met ons via info@fruitbedrijfhorstink.nl of bel 
06-23676913. www.fruitbedrijfhorstink.nl

Dé Achterhoeker bestaat niet. De regio is even gescha-
keerd en veelkleurig als andere niet-stedelijke gebieden. 
Toch zijn er kenmerken en eigenschappen die opvallen. 
De grote bereidheid tot samenwerking, bijvoorbeeld. 
Waarschijnlijk een erfenis uit het agrarische verleden, 
toen onze voorouders vanwege bittere armoede en een 
gebrek aan voorzieningen aangewezen waren op elkaar.

Veel Achterhoekse achternamen eindigen op ink of ing. 
Ontstaan uit namen van boerderijen, erven of woonplaat-
sen. Anderen heten Bulten of Sloetjes. Hoe Achterhoeks 
wil je het hebben? 

Fotografe Jessica de Lepper en schrijver Erik Hagelstein 
portretteerden twintig bijzondere Achterhoekers die 
het ultieme hebben bereikt in hun vak. Rolmodellen, die 
bewijzen dat je met talent en doorzettingsvermogen ver 
kunt komen. En die de vraag voorgelegd krijgen: heb je in 
je carrière last of gemak gehad van je afkomst?
Dit alles resulteerde in het boek Parels van De Achterhoek. 
Een boek vol met prachtige persoonlijke, openhartige 
verhalen en eigenzinnige foto’s van Achterhoekers die nati-
onaal of internationaal furore hebben gemaakt, zoals Bert 
Wagendorp, Guus Hiddink, Bennie Jolink, Nout Wellink, 
Gijs Jolink, Lonneke Sloetjes en Annemarie Jorritsma. Maar 
ook verrassende verhalen van een adviseur van het Witte 
Huis, de ambassadeur van Japan, een nanotechnoloog en 
een weergaloze jazzpianist. 
De twintig Parels van de Achterhoek vormen het levende 
bewijs dat je met talent en doorzettingsvermogen ver 
kunt komen. Ook en misschien wel vooral als je uit de 
Achterhoek komt. Zonder uitzondering bevestigen ze de 
regel: Achterhoekers kloppen zichzelf niet op de borst. 
Zelfs niet als ze het heel ver hebben geschopt.

Het boek is voor 
€ 22,50 te koop bij 
diverse boekhandels 
of online te bestellen 
via o.a. uitgeverij 
Hermans en bol.com

Parels van de Achterhoek

Van Bommel Beef 
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Boerderij De Vrije Geest
B&B, spiritueel centrum, ruimte en rust, retraite, genieten, 
tot jezelf komen, studiohuur, natuur… welkom op Boerderij 
De Vrije Geest. Een paar daagjes of een weekend in de 
Achterhoek? Een leuke workshop? Energetisch lichaams-
werk? Mediumconsulten of andere consulten? Onze B&B 
staat in Bronckhorst, vlakbij de sfeervolle Hanzesteden 
Zutphen en Doesburg. De omgeving is rijkelijk bedeeld met 
natuurschoon; bossen, weilanden, akkers en houtwallen, en 
daartussen fraaie karakteristieke boerderijen.
Wolfsstraat 3, 7227 DP Toldijk, 0575 – 47 08 67 / 06 20 59 11 
02, www.boerderijdevrijegeest.nl  

’t Boshuis
Boerderij ’t Boshuis is een kindvriendelijke (verblijfs) boerderij in 
vierakker (gemeente Bronckhorst) en is eigendom van de familie 
Rietman. Het Betere Boshuis Bed. Bij ons vindt u verschillende 
faciliteiten zoals; de gezellige ingerichte Kapschuur tot 75 personen 
en de authentieke recreatie ruimte met een gezellig barretje tot 60 
personen. Overnachtings faciliteiten ’t Boshuis . De tenten (tent-huis 
is een betere naam) bij Het Betere Boshuis Bed zijn ongekend ruim 
45 m2 (9x5) en comfortabel.De inrichting en atmosfeer herinnert u 
aan het (h)eerlijke landleven van voorbije dagen. Kijk op onze web-
site www.tboshuis.nl. U bent van harte WELKOM.
’t Boshuis – Fam. Rietman- Boshuisweg 8 - 7233 SE Vierakker 
0575-441302

Hotel Restaurant Bakker in Vorden
Hotel Bakker gelegen in de Achterhoek in de directe nabijheid van 
de Hoge Veluwe. Achterhoekse Gastvrijheid sinds 1945! Bij Bakker 
in Vorden in de Achterhoek bent u verzekerd van een onvergete-
lijk verblijf! Het gastvrije en gezellige Hotel- Café- Restaurant ligt 
midden in het acht kastelendorp Vorden. Het monumentale pand, 
met de prachtig aangelegde tuin met fontein en terrassen, her-
bergt de gastvrijheid van een echt familiehotel. Kom het zelf er-
varen! De keuken van Hotel Bakker geniet regionale en landelijke 
bekendheid. Wij bieden verschillende arrangementen voor familie 
en/of zakelijke aangelegenheden. Kijk eens op onze website  
www.bakkerinvorden.nl. Wij ontvangen u graag. 
Dorpsstraat 24 - 7251 BB Vorden - info@bakker.nl - 0575 551 312 

De Bijvanck Seniorencamping
De familie Groot Jebbink heet U van harte 
welkom op de ‘De Bijvanck’, een prachtige 
pensionboerderij met seniorencamping. 
Hier wacht u nog een persoonlijk welkom 
en ervaart u nog een weldadige rust en 

ruimte. Dit gastvrij vakanieverblijf is gelegen in het natuurrijke buitengebied Linde van het rustieke dorp Vorden, 
langs een rustig landweggetje omringd door een veelzjdig landschap en midden in een wandel- en fietsroutegebied. 
Een geliefd plekje waar u nog volop kunt genieten. 15 ruim opgezette plaatsen op de camping en twee ruime appar-
tementen. Seniorencamping ‘De Bijvanck’ is gelegen in de prachtige natuur van de Achterhoek, aan de rand van een 
natuur gebied. Kijk voor meer informatie op onze website www.debijvanck.com 
Familie G.J. Groot Jebbink - Lindeseweg 18-A - 7251 NS Vorden (Gld) - 0575 556482 -  info@debijvanck.com

Boerencamping Remmelink
Onze camping herbergt 20 ruime plekken bij een voormalig agrarisch bedrijf. 
Het terrein is onderverdeeld in 4 velden. Eén groot kampeerveld en drie 
kleinere velden. De velden zijn omheind met een mooi aangelegde singel 
met bloeiende en groene struiken. De aangeplante bomen zorgen voor de 
benodigde schaduw. Boerencamping Remmelink is gelegen in een schitte-
rend landelijke omgeving van de Achterhoek en is een gezellige camping 
voor jong en oud. De natuur is schitterend.
Denk aan de mooie bossen waar onze camping op uitkijkt. Diverse fiets – en 
wandelroutes bieden wij aan en op slechts 7 km afstand ligt het prachtige 
stadje Bronckhorst. Wij zien u graag als gast op onze sfeervolle camping.
Bronksestraat 2 – 6996 DW Drempt – 0314 65 22 50 -  
www.boerencampingremmelink.nl

Het Huisje Achter In De Tuin
(Gast)vrijheid voor u! Gewoon even bijkomen of er op uit? Mee-eten 
of zelf koken? Beeldhouw-arrangement? Op pad met de tuinman of 
een goede (Rebalancing)massage? Bij ons gastenverblijf, verscholen in 
het groen van De Achterhoek, zult u versteld staan van wat er allemaal 
kan. Vraag Xandra en Harry naar de unieke mogelijkheden die bij dit 
heerlijke, comfortabele appartement – met alles er op en er aan -  
kunnen behoren. En laat u eens heerlijk verrassen en verwennen! 
Helmichstraat 21, 7223 LD Baak, 0575 - 442 885
www.hethuisjeachterindetuin.nl 

Een heerlijk verblijf...
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Van Bommel Beef
Van Bommel Beef is een vleesveebedrijf dat in Toldijk door Jeroen en Annerie van 
Bommel gerund wordt. Dit bijzondere bedrijf is gespecialiseerd in het houden 
van uniek vleesvee en de productie van superieure rundvleeskroketten en-bit-
terballen van puur, eerlijk rundvlees. De Van Bommel kroket en bitterbal zijn 
ontstaan vanuit de vraag naar kwaliteitssnacks met écht vlees en worden nog 
op de ambachtelijke manier gemaakt van het Limousin rund. Deze staat 
nog dicht bij de natuur, kan maandenlang buiten gehuisvest worden en 
beschikt over een superieure vleeskwaliteit. 

Ga naar www.vanbommelbeef.com om te kijken waar u van onze 
producten kunt genieten.

Vleesboerderij Garritsen
Vleesboerderij Garritsen in Toldijk, gemeente Bronckhorst. Onder de rook van het 

kleinste stadje van Nederland, Bronkhorst, ligt ons gemengde bedrijf met akkerbouw 
en veeteelt. Op de boerderij wonen en werken de 3e en 4e generatie van de familie 
Garritsen. Van onze eigen varkens en  koeien produceren en verkopen wij vlees in 
onze boerderijwinkel. Al het vlees is diepgevroren. Langs de IJssel is het goed toeven 
en desgewenst is het mogelijk fiets- en/of wandeltochten te maken door het rivieren-

landschap aan de Gelderse IJssel. Kijk verder op onze site en ontdek de mogelijkheden. 
www.vleesboerderijgarritsen.nl 

Fruitbedrijf Horstink
In het dorpje Rha bij Steenderen, op een steenworp afstand van rivier de 
IJssel, ligt onze boerderij 'de Groote Wei' met boomgaard. We telen op 
ons fruitteeltbedrijf diverse soorten appels, peren, pruimen, kersen en 
aardbeien. Het fruit verkopen we in onze boerderijwinkel, maar ook aan 
groenteboeren of marktkooplui en natuurlijk groothandelaren. In onze 
boerderijwinkel vinden klanten een verrassend compleet assortiment 
groente, fruit en streekproducten. De zorg die we besteden aan de teelt 
van ons fruit vindt u ook terug in onze andere producten. We gaan altijd 
voor kwaliteit, vers én lekker. 
Fruitbedrijf Horstink - Prinsenmaatweg 3 - 7224 NE Rha/Steenderen - 
0575 45 16 43 info@fruitbedrijfhorstink.nl - www.fruitbedrijfhorstink.nl

Wolbrink’s scharrelei Kilder
Jan Wolbrink (67) houdt samen met zijn vrouw Thea (64) en hun zoon 
Christian (40) 44.000 bruine scharrelhennen van vier verschillende leeftijden 
in vier stallen in het Achterhoekse Kilder. De familie heeft twee scharrel- en 
twee volièrestallen. 
Wolbrink’s scharrelei wil mensen  bereiken die meer willen weten van de her-
komst van een eerlijk geproduceerd scharrel eitje. We proberen ook wetens-
waardigheden en nieuwtjes omtrent ons bedrijf en omgeving te vermelden 
op onze Facebook site. 
We hopen dat onze doelgroep een indruk krijgt van onze dagelijkse gang 
van zaken om en rond ons pluimvee leg bedrijf. Bij ons koopt u de lekkerste 
eieren.
Jan en Thea Wolbrink – Julianaboom 1 – 7035CX – Kilder  0314 681 925

De Kookmuts 
Kinderfeestjes – Kooklessen – Bakmixen – Webshop
Heb je zin in een leuk verjaardagsfeest, waarbij je samen met je vriendin-
nen en vrienden allerlei lekkers gaat maken, dan ben je hier aan het goede 
adres.  Samen lekkere dingen maken en ondertussen allerlei technieken 
leren: snijden, roeren, afwegen, alles komt aan bod. Gezonde gerechten 
zoals salades, hartige taarten en stoofschotels maar ook het zoete wordt 
natuurlijk niet vergeten!  Afhankelijk van wat we maken mag je het mee 
naar huis nemen of eten we het lekker met z’n allen op. De recepten krijg je 
natuurlijk mee naar huis zodat je thuis ook lekker verder kunt.
Kijk eens op onze website www.dekookmuts.nl - E: mail@dekookmuts.nl
Kookstudio De Kookmuts- Lieversdijk 31-7121 KT Aalten - De Haart -  
T: 0543 565 301

Streekproducten uit de Achterhoek
Wijnhoeve Kunneman
Middenin het Achterhoekse coulisseland-
schap in het buitengebied van Geesteren 
ligt de ontvangstruimte van Wijnhoeve 
Kunneman. Een sfeervolle ruimte waar een 
knapperend haardvuur zorgt voor een warm 
onthaal. Zeer geschikt om van een lekkere 
Achterhoekse rode, rosé of witte wijn te 
genieten. Tijdens uw bezoek kunt u zich laten voorlichten door wijngaardenier Jan Zieverink. Rondleiding en wijn-
proeverij op afspraak. Een bezoek aan onze wijngaard, is een unieke ervaring, mede door de prachtige omgeving, het 
stiltegebied en coulisselandschap in het buitengebied van Geesteren Gld.  Kijk voor veel meer informatie op onze 
website www.wijnhoevekunneman.nl 
Jan en Gea Zieverink - Altena’s dijk 5 - 7274 GN Geesteren (Gld), 0545 - 48 16 82 - info@wijnhoevekunneman.nl
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Museum Smedekinck

Museum Smedekinck is gevestigd in een eeuwenoude, 
gerestaureerde boerderij. Men kan er zien hoe de 
bewoners van het Achterhoekse platteland door de 
eeuwen heen leefden en werkten. In de vroegere 
woon vertrekken waant de bezoeker zich algauw in de 
eerste helft van de vorige eeuw. In De Stal zijn naast de 
permanente expositie doorlopend wisselexposities te zien. 
De Daele is een multifunctionele ruimte, waar men ook iets 
kan drinken.

Op het erf staan De Schure – met oude werkplaats- 
en winkelinrichtingen en een expositie over WO2 in 
Zelhem e.o. – een werktuigberging, bijenschuur en het 
Ludgerkerkje. Verder vindt men hier een kruidentuin, 
historische landbouwgewassen en oude fruitrassen.

Museum Smedekinck is interessant voor jong en oud, is 
rolstoelvriendelijk en heeft een invalidentoilet.

Pluimersdijk 5, 7021 HW Zelhem, 0314 – 620 664,  
www.facebook.com/museumsmedekinck,
www.museumsmedekinck.nl

Keuken van Hackfort
In het idyllische Achterhoekse landschap ligt het landgoed Hackfort dat 
eeuwenlang in bezit was van de familie Van Westerholt.  De jongste 
generatie heeft het nagelaten aan Natuurmonumenten die het land-
goed nu beheert. Wij, Lindsay en Boudewijn, hebben in januari 2017 de 
Keuken van Hackfort overgenomen. Samen met Natuurmonumenten 
en lokale ondernemers, willen wij u graag laten zien wat dit prachtige 
landgoed te bieden heeft. Na een heerlijke wandeling of een mooie 
fietstocht kunt u in de Keuken van Hackfort terecht voor een kop koffie, 
thee, een lunch, borrel of diner. De groenten- en fruitsoorten uit de 
moestuin: die met passie door vrijwilligers van Natuurmonumenten 
wordt onderhouden, kunt u terugvinden op uw bord.
Baakseweg 8 – 7251 RH Vorden - 0575 – 55 50 15
www.keukenvanhackfort.nl

Waar in de 19e eeuw een bakkerij, postkantoor en gelagkamer 
gevestigd waren, bevindt zich sinds 2003 een uniek restaurant. 
Jerry en Alma Overeem toverden het historische pand om tot 
een sfeervolle ambiance waar u kunt genieten van smakelij-
ke, dagverse gerechten uit de eerlijke keuken. Het team van 
Bronckhorst zorgt ervoor dat u zich als gast direct thuis voelt. 
Restaurant Bronckhorst heeft een uniek concept ontwikkeld voor 
uw (bedrijfs)bijeenkomst. Een speciale indeling van de ruimte 
biedt optimale mogelijkheden familie, vrienden, relaties en/of 
collega’s te ontmoeten onder het genot van heerlijke dranken en 
verrassende culinaire hapjes.

Restaurant Bronckhorst -Arnhemsestraatweg 251 -6991 JG 
Rheden - 026 495 22 07 - www.restaurant-bronckhorst.nl 

DÈ CULINAIRE 
HUISKAMER VAN 

RHEDEN  
EN OMGEVING

Kijk voor de de Vorden Hackfort Route op de website 
van Natuurmonumenten.nl (of http://bit.ly/2DnDMBz)
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Het goede leven vieren in Doetinchem

Doetinchem is bij uitstek dè stad om bourgondisch te 
beleven. Bourgondisch beleven staat voor: genieten 
van het goede van het leven. En dat kan volop in 
Doetinchem.

De binnenstad is een bruisend centrum waar terrassen, 
restaurants, eethuizen en winkels zich aaneenrijgen. In 
een open sfeer valt er veel te genieten op het Simonsplein, 
hartje stad, tegen het decor van de monumentale 
Catharinakerk. Op het Simonsplein moet je zijn voor: mu-
ziek, straattheater, het Stadsfeest, de ijsbaan in de winter 
en een kleurrijke Play Fountain in de zomer. 

Nog niet genoeg van het water? Slenter dan over de fla-
neersteiger langs de Oude IJssel en zie hoe de stad de rivier 
steeds meer omarmt. Er zijn spectaculaire plannen om de 
Oude IJssel die langs Doetinchem stroomt, volop bij het 
centrum te betrekken en deze plannen beginnen heel con-
creet vorm te krijgen. Interessant om te zien en te beleven! 
Wie nog meer water wil en in de zomer met kinderen in 

Doetinchem belandt, 
kan terecht bij de 
fraaie speelfontein 
in het Marc Tennant 
plantsoen. Kinderen 
kunnen zich hier op 
een zomerse dag 
uren vermaken, ook 
dat is bourgondisch 
beleven.

Voor een stadswan-
deling kunt u terecht 
bij de VVV, gevestigd 
in het Oude Postkantoor, waar tevens het Stadsmuseum 
is ondergebracht. De vrijwilligers wijzen u de weg en wilt 
u heel gericht geinformeerd worden? Ga dan op pad met 
een gids van het Gilde Doetinchem. De gids brengt u langs 
verrassende, onverwachte plekken van de binnenstad en 
brengt deze plekken tot leven met interessante verhalen!

Aan het eind van het dagje Doetinchem valt het nog niet 
mee een keus te maken uit de vele restaurants, terras-
sen en eetgelegenheden die het centrum rijk is. Het 
Simonsplein en de Grutstraat zijn de plekken waar volop 
horeca te vinden is, maar wie goed om zich heen kijkt vindt 
ook op andere plaatsen in de stad culinaire mogelijkheden.

U ziet: Bourgondisch Beleven, het kan in Doetinchem! Ga 
voor meer informatie langs bij de VVV, Van Nispenstraat 2, 
of check de website: VVV Doetinchem.  
www.vvvdoetinchem.nl

Veel plezier en geniet!!

fotografie: Maurice Hollmann 16 17



MAMS….. Mariska Maaltijden Service
Door haar ruime 20 jaar ervaring in verschillende horecakeukens en erva-
ringen als chefkok weet Mariska Sprukkelhorst (Mams Ruurlo) heel goed 
waar ze mee bezig is en zal Mams  haar uiterste best doen om het U naar 
het zin te maken. Mams Ruurlo verzorgt catering voor particulieren en 
bedrijven in allerlei vormen in de regio Gelderland en de  Achterhoek. 
Met onze ruime ervaring in het vak en ons ruime assortiment aan party-
benodigdheden maken wij van elk evenement een geslaagde dag. Alles 
volgens uw wensen en ideeën! Ook voor koelverse en traiteur producten 
bent U bij ons op het goede adres. Of u nu 100 party hapjes of een comple-
te catering U kunt er vanuit gaan dat we onze uiterste best gaan doen om U tevreden te stellen. Daarom lekker Mams 
Ruurlo.   Catering zoals u wenst. Kijk ook op onze website: www.mamsruurlo.nl 
Mams Ruurlo- Jan Telkampstraat 5 -7261GR Ruurlo - 06 54976754 - info@mamsruurlo.nl

IJsboerderij ‘t Dommerholt, van alle markten thuis!
In het Berkelstadje Borculo, gelegen in de mooie Achterhoek (www.achter-
hoek.nl), produceert IJsboerderij ‘t Dommerholt op geheel ambachtelijke 
wijze BOEREN-IJS. Ongeveer 90% van de productie is roomijs. Dit wordt 
gemaakt van verse melk uit het eigen melkveebedrijf. Daarnaast produ-
ceert ‘t Dommerholt ook sorbetijs (op basis van water en vers fruit) en 
yoghurtijs (op basis van boeren yoghurt en vers fruit). Tevens kunnen we 
suikervrij, lactosevrij en glutenvrij ijs leveren. Het ijs wordt in vele verschil-
lende, bekende maar ook onbekende smaken gemaakt. Ook kunt u bij ons 
terecht voor streekproducten, diverse activiteiten, feestjes/partijen en 
vergaderingen Hambroekweg 6, 7271 NA Borculo – 0545 271833 - 06 2145 
58 07 - info@ijsboerderijdommerholt.nl - www.ijsboerderijdommerholt.nl 

Recept:

Een stukje woestijn van 6.000 m2 onder glas. Hier kun je 
heerlijk even de benen strekken over de mooie paden. Je 
komt langs circa 2.500 verschillende soorten bijzondere 
en kleurrijke cactussen. Tijdens je tocht kom je allerlei 
attracties tegen; een vogeltuin, levensgrote Cactus 
Piramide, oude landbouw werktuigen, modelspoor- 
treinen en indianenschilderijen. Op een van de vele 

zitjes, kun je even bijkomen en genieten van deze 
unieke flora- en faunawereld. Kijk voor meer informatie 
op onze website www.cactusoase.nl en natuurlijk bent 
u bij ons van harte welkom. 

Anny & Bert van der Meer - Jongermanssteeg 6 - 7261 
KA RUURLO - 0573-451817 of 06-30802234

Belevingspark Cactusoase

Helna de Bruyn
Mijn passie is creëren, uit niets ‘iets’ laten ontstaan. Bronnen van inspiratie 
zijn de natuur, dieren uit de Wildlife en Indiaanse volkeren. De vaak  krach-
tige en grillige vormen van bomen en boomstronken leg ik vast met grafiet-
potloden. Kleur gebruik ik in mijn schilderijen van o.a. bloemen en dieren uit 
de Wildlife. Indiaantje Ponki is de hoofdpersoon in het door mij geschreven 
en geïllustreerde kinderboek.
Tekenen en schilderen hebben mijn voorkeur, maar het werken met andere 
materialen sluit ik nooit uit. Kijk ook op mijn website www.wicaho.nl 

Wicaho Fine Art - Essenpas 10 - 6903 AN Zevenaar - info@wicaho.nl

Ingrediënten:
 - 250 gram geraspte wortel
 - 250 gram amandelmeel 
 - 5 eieren gespitst
 - 125 gram fijne suiker
 - 125 gram basterdsuiker
 - 70 gram maizena
 - Zakje vanille suiker
 - Snufje zout
 - Rasp van 1 citroen
 - Sap van 1 citroen (bewaar 2 
theelepels voor het glazuurlaagje )

 - Citroenglazuur (half kopje 
poedersuiker met 1 a 2 theelepels 
citroensap)

Bereidingswijze:
Klop de eiwitten van de 5 eieren met 
het snufje zout stijf. Voeg beetje bij 
beetje de fijne suiker en vanillesuiker 
toe. Klop nog 2 miuten. Klop de 5 
iedooiers met de basterdsuiker in 2 
minuten romig. Voeg de geraspte 
wortel, citroenrasp, citroensap, 
amandelmeel en de maizena toe aan 
de eidooiermassa en roer tot één 
geheel. Schep daarna voorzichtig 
het eiwit erdoor heen. Doe dit in een 
sprinvorm van 24 of 26 cm doorsnee. 
De bodem bekleed met bakpapier. 
Zet de vorm in een voorverwarmde 

oven (180 graden) en bak de taart 
in 50 minuten gaar. Als de taart 
afgekoeld is kun je de bovenkant  
met citroenglazuur bedekken.B
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Aargauer Rüblitorte (Zwitserse Worteltaart)
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Het eigen gezicht van het 
Gastenverblijf Kasteel Slangenburg

Een plek voor rust,  
respect, bezinning en  
ontmoeting

In onze hectische samenleving is af en toe een paar  
dagen rust geen luxe meer. Kasteel Slangenburg  
biedt daartoe de gelegenheid.

• voor alleenstaanden en echtparen, jongeren en ouderen;
• voor mensen die tijd willen nemen voor zichzelf;
• voor wie in een rustige omgeving wil studeren, schrijven, 

lezen; 
• voor mensen die van de natuur en omgeving willen 

genieten;
• voor wie een goede keuken zoekt en prettig gezelschap.
Kortom, voor iedereen die verlangt naar rust en goede zorg.

Kasteel Slangenburg
Kasteellaan 6 – 7004 JK Doetinchem
0315 29 82 00  - www.kasteelslangenburg.nl

Museum De Opkamer
Het museum bevat verschillende verzamelingen van klederdrachten 
en oud speelgoed uit diverse jaren.De verzameling is in al die jaren 
steeds groter geworden. Inmiddels is de verzameling  uitgegroeid 
tot een presentatie van ruim 200 m2. Heel veel staat opgesteld 
in het woonhuis en de tuin van de familie. In het souterrain (het 
eigenlijke museum) staat de rest van de verzameling. Bij ons 
vind u kledendracht uit heel Nederland een ruime collectie van 
oud speelgoed.. en oude ambachten. Kom gerust eens langs in 
Warnsveld en kijk op onze website www.museumdeopkamer.nl 
Fam. van Lieshout - Rijksstraatweg 90 - 7231 AJ Warnsveld -  
Tel: 0575-522580

Mark Fokkink Tweewielers
Aan de Dorpsstraat in Ruurlo vindt u op nummer 31 de prachtige 
fietsenwinkel van Mark Fokkink. Per 1 januari 2016 heeft Mark de 
zaak overgenomen van zijn oom en tante en is ook verhuisd naar 
het centrum van Ruurlo.Mark vertelt enthousiast over zijn bedrijf: 
”Omdat ik het nu alleen doe, heb ik de naam ook veranderd naar 
Mark Fokkink Tweewielers. De jonge ondernemer heeft service 
en deskundigheid hoog in het vaandel staan. “Ik ben allround ge-
certificeerd. Het leveren van service staat bij mij bovenaan.  Voor 
meer informatie kijkt u op www.fokkinktweewielers.nl 
 
Dorpsstraat 31 – 7261 AV Ruurlo – 0573 45 31 00 - 
info@fokkinktweewielers.nl

Taverne Edelweiss
Welkom in onze “Berghut”! Wij zij een kleine eetgelegenheid in het buitenge-
bied van Doetinchem aan de rand van de bossen van de Slangenburg en ser-
veren specialiteiten uit de Alpenlanden. Hoewel de meeste gerechten hier wel 
vandaan komen is het niet typisch Oostenrijks of Zwitsers. We hebben ook ge-
rechten uit Italië, Frankrijk en Duitsland. Typerend voor datgene wat we op de 
kaart hebben is de eenvoud. “Alpenspeisen” zijn erg puur, zonder opsmuk en 
vooral veelal “Hausgemacht”. Ons streven is om vrij traditioneel te zijn, dus bij 
ons geen bitterballen of frikadellen. Wij serveren Ayinger bier (pils en Weizen) 
van een kleine – één van de weinige – privé brouwerijen uit Zuid-Duitsland en 
ook de fruit “Schnappse” zoals Williamine,Kirsch en Obstler en als frisdrank 
Almdudler, Skiwasser. Kijk op onze website www.taverneedelweiss.nl 
Diepengoorsestraat 9 - 7004HS Doetinchem - 0314 – 645070 -  
info@taverneedelweiss.nl
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De Stichting Doetinchemse Molens beheert, 
in opdracht van de eigenaresse – de gemeente 
Doetinchem -, de drie Doetinchemse molens, te 
weten de Walmolen aan de IJsselkade, de Aurora 
aan de Wehlse weg en de Benninkmolen aan de 
Varsseveldse weg. 

Deze molens zijn vanzelfsprekend tijdens de openings-
tijden ook voor het publiek opengesteld, en wel gedurende 
het hele jaar van 9.00 uur tot 15.00 uur, en wel op de 
volgende dagen:
• de Walmolen: op dinsdag en woensdag en op zaterdag 

(eens in de 2 weken) 
• de Aurora: op dinsdag en vrijdag
• de Benninkmolen: op dinsdag, vrijdag en zaterdag.
Verder zijn deze molens te bezichtigen op de momenten 
dat de molens draaien en de blauwe wimpel uithangt, en 
eventueel op afspraak via de molenaar. Afspraak te maken 
tijdens draaidagen.
De molenaar van de Walmolen is bereikbaar onder num-
mer 06-41634588, de molenaar van de Benninkmolen is 
bereikbaar onder nummer 06-41718830 en de molenaar 
van de Aurora is bereikbaar onder nummer 06-41718806.

De Stichting Doetinchemse Molens heeft een eigen  
website, waar men alle noodzakelijke gegevens omtrent  
de Doetinchemse molens kan vinden. Deze site is  
www.doetinchemsemolens.nl.

Voor het draaien met deze molens zijn bovendien 
enthousiaste mensen nodig, die hierin een hobby zien en 
bereid zijn daar vrije tijd in te steken. De stichting heeft de 
beschikking over een zevental gediplomeerde vrijwillige 
molenaars.

Er is dus plaats voor nieuwe leerling-molenaars, die 
beschikken over voldoende vrije tijd, ook op doordeweekse 
dagen, en die zin hebben in een nieuwe uitdaging. Om met 
de molen om te kunnen en mogen gaan moet men eerst de 
vereiste papieren behalen in de vorm van het diploma tot 
gediplomeerd vrijwillig molenaar. De stichting heeft een 
eigen opleiding voor de drie molens in Doetinchem.

Belangstellenden kunnen zich laten informeren door de 
molenaars tijdens de bovengenoemde openingstijden van 
de drie molens.
Ook kunt u voor inlichtingen bellen naar de secretaris van 
de stichting, Ton Rietbergen, telefoon 06-20226026. 

Donateur van de Stichting Doetinchemse Molens kan 
men ook worden, en wel door minimaal € 15,00 over te 
maken op de rekening van de stichting bij de ABNAMRO 
te Doetinchem: NL16ABNA0936020202, onder vermelding 
van ‘donatie’.

Stichting Doetinchemse Molens

Dat is de prachtige collectie van 
MJ Sieraden. Zilveren, gouden en 
titanium sieraden van vele topmer-
ken en de in eigen studio ontwor-
pen modellen. Bijzonder in onze 
collectie zijn de gedenkbolletjes… 
kleine bolletjes van glas waar een 
haarlokje, een melktandje, een 
bloemetje of as van een geliefde in 
verwerkt kan worden.

Betaalbare geschenken, vakkundig 
personeel en uitstekende service 
vindt u bij MJ sieraden.

Flonkerend én betaalbaar

Meidoornpassage 3, 8091 KS Wezep, 06 - 272 99 209, www.mj-sieraden.webnode.nl

In het uitgestrekte landelijke gebied van Vierakker, wordt u 
verwelkomd in de boerderijwinkel van familie Eskes. Naast de 
winkel lopen onze veldvarkens die graag uw oude stukje brood 
lusten. Maar vergeet onze winkel in Vorden niet! Sinds 2017 
heeft Den4akker zich ook gevestigd in Vorden om ook daar de 
lekkerste producten te verkopen! Ons assortiment bestaat uit 
een uitgebreide selectie van ambachtelijke streekproducten. 
Pure producten zoals;  jam (o.a. van eigen fruit), scharrel/vrije 
uitloop eieren tot zuivelproducten en kaas van het mes. Ook 
richten wij ons op de verkoop van delicatesse en (h)eerlijk 
rundvlees en scharrelkip. Op zoek naar een leuk geschenk? 
Wij hebben geschenkpakketten voor elke gelegenheid, indien 
gewenst met u samengesteld. Den4akker biedt een breed 
assortiment voor jong en oud. Neem eens een kijkje op onze 
site www.den4akker.nl en/of volg ons op facebook. 

Kapelweg 14, 7233 SC Vierakker 0575-441434
Dorpsstraat 32A 7251 BC  Vorden  0575-474225
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Boerengolf is een populaire gezellig-
heid(s) sport aan het worden. Voor 
zowel vrienden, buurtverenigingen, 
families of als bedrijfsuitje. 

Boerengolf wordt gespeeld op een baan 
van 8 tot 10 holes met een lengte van 
200 meter of meer per hole. Bij ‘t Boshuis 
hebben we een officiële baan van 10 holes 
met een totale lengte van ongeveer 2100 
meter.

Hoe speel je boerengolf?
Op de baan spelen 2 groepjes van maxi-
maal 5 of 6 personen per groep tegen 
elkaar. Per groepje krijg je een bal en een 
club. Groep 1 begint bij de startvlag af 
te slaan naar hole 1 en vervolgens groep 
2. De bal die dan het verst van de hole 
verwijderd is die groep slaat nog een keer. 
De bal mag altijd een clublengte verplaats 
worden, maar nooit naar de hole zelf 
toe. De 2 groepen lopen zo gezamenlijk 

de holes af  van 1 t/m 10 gedurende het 
spel. Een hole is gemaakt als de bal in de 
ingegraven emmer (de put )is geslagen 
bij de desbetreffende vlag. Het is dus de 
bedoeling om het hele traject in zo min 
mogelijk slagen uit te slaan.

Bij ‘t Boshuis kun je boerengolf met maxi-
maal 50 personen tegelijk spelen, zonder 
dat je elkaar in de weg loopt. Dit kan 
doordat 2 groepen bij de blauwe startvlag 
beginnen naar hole 1 slaan weer 2 groe-
pen bij hole 1 naar hole 2 slaan of nog een 
hole er tussen bijv. van hole 3 naar hole 4. 
Het afleggen van het hele parcours duurt 
ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Bron: ’t Boshuis - Boshuisweg 8
7233 SE Vierakker - www.tboshuis.nl 

Boerengolf

Wurstmeister
Met een Klassieke Brandweerauto die is omgebouwd als Foodtruck of met een 
Klassieke Brandweerveldkeuken als Foodcar verkoopt de Wurstmeister o.a. de echte 
traditionele homemade Duitse Bratwurst, Currywurst en Krakauer. Onze Wursten 
zijn geheel glutenvrij en kunnen worden vergezeld met een glutenvrij broodje. Ook 
hebben we keuze uit Vegetarische/Veganistische en/of Halal (kalkoen) Wursten. 
Aanvullend bieden we daarnaast echte Duitse Pommes (patat), Kartoffelsalade en 
Pretzels. Zowel de Brandweerfoodtruck als de Brandweerveldkeuken zijn een at-
tractie op zich. Deze twee unieke keukens kunnen onafhankelijk van elkaar worden 
ingezet en zijn afgestemd op uw behoeftes. De Foodtruck en de Foodcar zijn multi-
functioneel inzetbaar voor: - Duitse Wurst - BBQ - Poffertjes. Voor Braderieën, fes-
tivals, verjaardagen, bruiloften, recepties, bedrijfsfeesten, buurtfeesten, jubileums, 
evenementen en party’s kun je ons boeken. www.wurstmeister.nl - 0651174837

Smederij Oldenhave
Smederij Oldenhave is sinds 1955 als ambachtelijke siersmederij 
gevestigd in Vorden. Momenteel is de derde generatie Oldenhave 
werkzaam binnen het bedrijf. Smederij Oldenhave is een smid die is 
gespecialiseerd in het restauratiesmeedwerk in de monumentenzorg 
en dat vraagt  om vindingrijkheid.Het uitgangspunt van Smederij 
Oldenhave is om de materialen altijd met zorg te restaureren en te 
behandelen, dit om de kwaliteit en de duurzaamheid te waarborgen.  
Bij ons worden behalve ijzer ook anderen metalen als staal, brons, 
messing en koper gebruikt Echt een uniek bedrijf… kijk op onze  
website www.smederijoldenhave.nl 
Bedrijvenweg 6 - 7251 KX Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Tel: 0575-551428 - info@smederijoldenhave.nl 

Kürtőskalács
Kürtőskalács is de Hongaarse naam voor een traditio-
nele zoete lekkernij uit Transsylvanië/Zevenburgen. In 
Nederland wordt het vaak “koek op stok” genoemd.Dit 
traditionele gerecht wordt op een eigenaardige manier 
bereid: het zoet gekruide deeg, vaak met kaneel, wordt 
fijn uitgespreid en om een kegelvormige stok (bakhout) 
gewikkeld, die dan boven het smeulende houtvuur gehouden wordt om 
te bakken. Ook kan men er walnoten, amandelen, vanillesuiker, cacao of 
kokos overheen doen die gemengd zijn met suiker. Door het boven de 
houtskool te draaien wordt de koek gebakken en de suiker gekaramelli-
seerd. Kürtőskalács Hilversum op het middeleeuws festijn in Doetinchem en 
Vorden. www.facebook.com/kurtoskalacs.hilversum.nederland 

Een onvergetelijk, onbezorgde dag geven aan kinderen en hun 
ouders en grootouders. Ze laten genieten van het buitenleven, de 
natuur, de dieren. Daar worden ik, Everlien Janssen, én mijn man 
en kinderen heel blij van. Vroeger was de kinderboerderij er nog 
niet. Het was een boerenbedrijf met varkens, koeien en kippen 
om van te leven. In 2006 hebben wij het boerenbedrijf veranderd 
naar recreatie- en kinderboerderij Feltsigt Wij willen namelijk heel 
graag anderen laten ervaren hoe het is om boerderijdieren van 
heel dichtbij te kunnen bewonderen en kinderen te kunnen laten 
spelen met ontzettend veel eigen fantasie. Fantasie die tot leven 
komt tussen de dieren, de speeltoestellen, het groen en de ruimte. 
We willen een fijne plek bieden voor iedereen. Of je nu uit de buurt 
komt of hier vakantie viert, je jong of oud bent, je gezond of ziek 
bent of als je een beperking hebt. Iedereen is welkom en mag hier 
zijn zoals hij of zij is. En als de kinderen met een grote lach op hun 
gezicht rondlopen en de ouders aan het relaxen zijn op het terras, 
dan kan mijn dag ook niet meer stuk! Kom je snel een keer langs?
Bekveldseweg 5 - 7255 KG Bekveld (gem. Bronckhorst) - 0575-
462828 of 06-83262081

Kinderboerderij Feltsigt  Bekveld
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Historisch Festijn 
Vorden 

Middeleeuws Festijn 
Doetinchem

Voor het eerst een spectaculair riddertoernooi en 
folk muziek op “Middeleeuws Festijn”: Twaalfde 
editie weekeinde 20/21 mei bij kasteel De Kelder in 
Doetinchem. Het Middeleeuws Festijn rond Kasteel 
De Kelder in Doetinchem breekt dit jaar met liefst 
300 “middeleeuwse” deelnemers uit zeven Europese 
landen alle records. 

Deze twaalfde editie van het Middeleeuws Festijn wordt 
gehouden op met Pinksteren op zondag 20 en maandag 
21 mei 2018. Zondag van 10.00 t/m 21.00 uur en maandag 
van 10.00 t/m 17.00. Nieuw dit jaar zijn het internationale 
riddertoernooi, wat garant zal staan voor spectaculaire 
gevechten, en een podium met folkmuziek. Zo treden de 
band Pyrolysis en The Royal Spuds op. 

DAGPROGRAMMA
Beide dagen kunnen bezoekers de Middeleeuwen beleven, 
proeven en ruiken. Er is een kasteelbelegering, waarna 
de aanwezige kinderen het met (ongevaarlijke) wapens 
opnemen tegen ridders tijdens de kinderveldslag. Een roof-
vogeldemonstratie, middeleeuwse muziek en vertellingen 

en lekkernijen van de Medieval Catering maken dit Festijn 
tot een goede weergave van het leven in de Middeleeuwen.  
De Vikingen-groep Frøkn Refr (moedige vossen) bestaat uit 
diverse gezinnen die het dagelijkse leven in de Vikingtijd 
tonen inclusief bandweven, maliën maken, hout en leer 
bewerken. Ze staan open voor een praatje en een lach. 
Gelachen zal er ook worden bij reiziger Alderhandt die met 
jongleren, acrobatiek en zijn diabolo iedereen vriendelijk 
op het verkeerde been probeert te zetten. Dat is mee-
leeftheater in zijn puurste vorm. En al snuffelend vindt de 
bezoeker op de middeleeuwse markt een aardige herinne-
ring aan dit Middeleeuws Festijn van Doetinchem. 

BEZOEKERSINFORMATIE
Het adres is Kasteel De Kelder, Kelderlaan 11, 7009 BV 
Doetinchem. Voor meer informatie:  
www.middeleeuws-festijn.nl.

Op een leerzame en actieve manier een tijdreis van 
ruim 2.000 jaar maken door de Nederlandse geschie-
denis. Dat kan bij het derde ”Historische Festijn”, 
dat het historisch evenementenbureau Cranenburgh 
Events uit Doetinchem zaterdag 8 en zondag 9 juli, 
organiseert. De openingstijden zijn zaterdag van 
10.00 tot 21.00 en zondag van 10.00 tot 17.00. 

Ruim 65 “Levende-Geschiedenisgroepen” uit Nederland en 
andere Europese landen  met ruim 800 personen bieden 
deze reis door de Nederlandse geschiedenis. Die start met 
de groep Gwylan, die de vroege IJzertijd van ca. 800 jaar 
voor Christus uitbeeldt.  De huidige tijd wordt vertegen-
woordigd door de stichting Bartje Cie, die de luchtmobiele 
brigade uit de jaren negentig van de vorige eeuw uitbeeldt. 

KINDERPLEIN
Nieuw dit jaar is het zogeheten Kinderplein waar kinderen 
op hun aansprekende wijze worden vermaakt. Dat gebeurt 
o.a. door een middeleeuwse verhalenverteller. Circus 
Alderhandt brengt een speciaal kinder-doe-circus.  

De Schminkerie schminkt kinderen, terwijl het 
Rariteitenkabinet workshops  voor kinderen organiseert. 
En daar presenteert de ietwat losgeslagen professor 
Bombasticus (hij leefde rond 1500) zijn medicijn tegen alle 
ziekten. Bovendien is er voor de kinderen een spannen-
de speurtocht door de wereldgeschiedenis. Degene die 
het antwoordformulier inlevert, ontvangt vervolgens de 
oorkonde “Junior-historicus”.

COMPLETER
In de arena worden veldslagen en demonstraties gehou-
den. De kampementen van de diverse groepen zijn te 
bezoeken. Er is ook een historische markt, waar talrijke 
voorwerpen, kunstnijverheidsproducten en versnaperin-
gen uit honderden jaren geschiedenis zijn te bewonderen, 
proeven en kopen. Nieuw is  een kapper uit de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw, waar men zich kan laten knippen 
en de baard kan laten bijwerken. Vikinger Vrouwen maken 
er originele vlechten in de haren. Er is ook een boekhandel 
aanwezig met vele archeologische en historische uitgaven.
Cowboys, strijders uit de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog, 
groepen die de Eerste Wereldoorlog uitbeelden en Duitse 
groepen uit de tijd van Napoleon zijn voor het eerst aanwe-
zig op Vorden. En dat geldt ook voor de cavalerie te paard 
uit de tachtigjarige oorlog.

BEZOEKERSINFORMATIE
Het evenement is als volgt bereikbaar: De Horsterkamp 
8, 7251 AZ Vorden. Voor meer informatie en voorverkoop 
dagkaarten: www.historischfestijn.nl
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Trouwkapel van Bronkhorst
Romantische locatie aan de IJssel

In hogere sferen
Karakteristieke kerkgebouwen

De mooiste dag van je leven doorbrengen in het 
kleinste stadje van Nederland? Dat kan in Bronk-
horst: een Gelders sfeervol plaatsje, pal aan de IJssel, 
met maar een handjevol huizen. Middelpunt van het 
stadje is de Kapel. Een toplocatie voor een trouwerij!

KAPEL VAN BRONKHORST
De Kapel is een 14de-eeuws kerkje van baksteen. Van 
binnen is het sober, zonder veel opsmuk, maar sfeervol 
en intiem. Het kerkje roept een bepaalde herinnering op 
aan vroeger die veel mensen aanspreekt. In de Kapel is 
ruimte voor ongeveer 100 mensen. Rondom de Kapel staan 
authentieke huisjes en stadsboerderijen met fraai versierde 
gevels. Een schilderachtig decor voor je trouwreportage! 

EXPOSITES IN DE ZOMER
Het kerkje in niet alleen een prachtige plaats om te trou-
wen. In de zomermaanden is de Kapel dagelijks geopend 
voor bezoekers. Je kunt er gewoon even rondneuzen of een 
expositie bekijken. Elke week is er ander werk te zien van 
beeldend kunstenaars uit de regio. Vaak zijn ze de hele dag 
in de Kapel aanwezig. Ze kunnen vragen beantwoorden en 
over hun werk vertellen. Stap daarom tijdens je fietstocht 
over de IJsseldijk even af en kom binnen in de Kapel!

Stichting Oude Gelderse Kerken –  
in het hart van de samenleving

Midden in het historische hart van Zutphen staat de 
imposante Walburgiskerk. De kerk en de inpandige 
bibliotheek (Librije) staan in de top 100 van de 
belangrijkste cultuurhistorische monumenten in 
Nederland. En niet voor niets… 

CULTUURHISTORISCHE SCHATTEN
De kerk herbergt diverse schatten, zoals een koperen 
doopvont uit 1527. Ander pronkstuk is het schitterende 
Bader-orgel uit de 17de eeuw. Kijk op baderorgel.nl om te 
zien of je een concert kunt bijwonen, gegarandeerd een 
luisterrijke belevenis! In het koor kun je je vergapen aan 
een kolossale smeedijzeren kaarsenkroon. Verder heeft 
de Walburgiskerk veel prachtige muur- en gewelfschilde-
ringen. En last but not least is er de toren, letterlijk het 
topstuk van de kerk, van waar je een prachtig uitzicht hebt 
over de stad. 

PAPIEREN PARELS
Uniek onderdeel van de kerk is de Librije: een middeleeuw-
se leeszaal uit de 16de eeuw. Als je erbinnen stapt, proef 
je nog steeds de sfeer van eeuwen geleden. De collectie 
bestaat uit bijzondere handschriften en kostbare boek-
banden. Dwaal langs de papieren parels, waaronder een 
handgeschreven missaal, twee liturgische handschriften 
uit de vijftiende eeuw, en een eerste druk van een boek van 
Copernicus. De kerk en de Librije kun je bezoeken van april 

t/m oktober; de Librije 
alleen met een gids. Kijk 
voor meer informatie op 
walburgiskerk.nl.

BEHOUD VAN 
KERKGEBOUWEN 
De Walburgiskerk en de 
Kapel van Bronkhorst 
zijn eigendom van de 
Stichting Oude Gelderse 
Kerken, die zich inzet 
voor het behoud van 
monumentale kerkge-
bouwen in Gelderland. 
Deze stichting heeft 
nog meer in haar bezit, 
zoals de H.-Antonius-
van-Paduakerk in Vorden. Een aanrader als je van beelden 
houdt, want hier is het Heiligenbeeldenmuseum gevestigd. 
In alle kerkgebouwen van de stichting kun je terecht voor 
concerten, exposities en culturele activiteiten bezoeken. 
Daarnaast zijn de locaties (ook de Walburgis) te huren voor 
privé of zakelijke bijeenkomsten. 

Stichting Oude Gelderse Kerken –  
in het hart van de samenleving

Secretariaat Oude Gelderse Kerken, 
Postbus 7005, 6861 HA  Arnhem,  
info@oudegeldersekerken.nl,  
www.oudegeldersekerken.nl 

Zutphen, Haarlo, Buren, Steenderen, Etten, Groenlo, Kerk-Avezaath, Kranenburg, Leur, Aerdt
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Delikasa Doesburg
Dé winkel voor Doesburg en omgeving met de beste binnen- en 
buitenlandse kazen, versgebrande noten, olijven, salades en an-
dere delicatessen. Onze Stompetoren kazen behoren tot de beste 
kazen van Nederland en winnen regelmatig prijzen. Ook kunt u 
bij ons terecht voor biologische en/of vegetarische kaas, zoals 
Remeker, Wilde Weide en Kinderdijk. Zoekt u een speciaal cadeau, 
dan kunnen wij voor u een mooi (relatie)geschenk samenstellen. 
Wij leveren ook de delicatessen voor uw receptie en zijn het adres 
voor al uw pakketten.
Kerkstraat 8, 6981 CM  Doesburg, 0313 - 472 422, www.delikasa.nl 

Gastenverblijf De Oldtimer
Liefhebbers van verzamelingen, oude spulletjes en oldtimers 
komen in ons gastenverblijf volop aan hun trekken. U slaapt 
bijna in een museum. Omroep Max vond onze b&b zo interes-
sant dat ze deze vorig jaar hebben opgenomen in hun televi-
sieprogramma “Bed en Breakfast”. En als u binnen bent uitge-
keken komt u buiten direct terecht in het historisch centrum 
van Doesburg, rijkelijk gevuld met monumenten en ander 
cultuurbezit. Maar ook andere historische steden zijn dichtbij 
evenals veel natuur om van te genieten.
Kosterstraat 11, 6981 CG Doesburg, 0313 – 474 961, 
0636147527 www.deoldtimer.nl

Coens Pannenkoekenhuus
Catering – Zalen –Tapperij –Camping en Cafetaria
Middenin de Achterhoek ligt dit gezellige pannenkoekenrestaurant 
met vele mogelijkheden voor het hele gezin. Catering ……Ieder 
soort feest of evenement verdient een bijpassende catering. Of het 
nu gaat om een groot zakelijk feest, een bruiloft, een jubileum of 
een kleinschalig buurtfeest. Coen Evers heeft jarenlange ervaring 
in het verzorgen van de catering diverse soorten feesten en eve-
nementen. Uw gasten zullen gegarandeerd genieten! Camping……
Camping Coen Evers is een kleinschalige, kindvriendelijke camping 
met grote mogelijkheden. Kijk op onze site www.coenevers.nl 
Coens Pannenkoekenhuus - Keijenborgseweg 27 – 7021 LW Zelhem 
– 0314 641392t: 0314 - 641392 info@coenevers.nl

Rhabergseweg 9 NL-7224 NA RHA
+31 (0)6 16478477 / + 31 (0)6 16340422

steve@bronckhorster.beer / www.bronckhorster.beer  

Bronckhorster Bieren worden met liefde en passie gebrouwen in onze ambachtelijke brouwerij, die 
prach�g is gelegen in het gehucht Rha in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst. In de 
brouwerij met zijn kenmerkende koperen ketels worden diverse ambachtelijke bieren gebrouwen die 
verkocht worden onder de merknaam “Bronckhorster Bieren” .Brouwer Steve Gammage brouwt zijn 
bieren voor de echte speciaal-bier bierlie�ebber! Er wordt in kleine batches (hoeveelheden) 
gebrouwen, zodat je telkens weer de passie en het vakmanschap van de brouwer kunt proeven. 
Uitsluitend natuurlijke ingrediënten, de beste mout- en verfijnde hopsoorten worden gebruikt. Steve 
& Yvonne Gammage geven op afspraak rondleidingen door hun brouwerij. Een bezoek aan de 
brouwerij is, net als het drinken van de Bronckhorster Bieren: een boeiende belevenis!   
 

Bronckhorster Bieren worden met liefde 
en passie gebrouwen in onze ambach-
telijke brouwerij, die prachtg is gelegen 
in het gehucht Rha in het buitengebied 
van de gemeente Bronckhorst. In de 
brouwerij met zijn kenmerkende kope-
ren ketels worden diverse ambachtelijke 
bieren gebrouwen die verkocht worden 
onder de merknaam “Bronckhorster 
Bieren”. Brouwer Steve Gammage 
brouwt zijn bieren voor de echte speci-
aal-bier bierliefebber! Er wordt in kleine 
batches (hoeveelheden) gebrouwen, 
zodat je telkens weer de passie en het 
vakmanschap van de brouwer kunt 
proeven. Uitsluitend natuurlijke ingre-
diënten, de beste mout- en verfijnde 
hopsoorten worden gebruikt. Steve & 
Yvonne Gammage geven op afspraak 
rondleidingen door hun brouwerij. Een 
bezoek aan de brouwerij is, net als het 
drinken van de Bronckhorster Bieren: 
een boeiende belevenis!

Bij BioToko komen heden en verleden 
bij elkaar. Indonesische rijsttafel met de 
smaken van vroeger, gemaakt met de 
biologische ingredienten van nu. 
Wij serveren ruim 30 gerechten. Alles in 
eigen keuken bereid.  
U kunt kiezen uit rijsttafels voor 2 per-
sonen met vlees, of vegetarisch. Pittig of 
mild. Voor de kleine trek serveren wij 
ook losse gerechten. Heerlijke biologi-
sche wijn, bier en sappen of (kruiden)
thee maken het compleet.
Aan de Lijmerij, pal achter het station 
in Zutphen, eet u ‘s avond in een vol 
restaurant. Gaat u voor 17 uur aan tafel 
dan is het iets rustiger en krijgt u 30% 
korting op de gehele rekening. Zo bin-
nenlopen kan, maar reserveren  raden 
we aan via biotokozutphen.nl

- DALURENKORTING 30%
- RUSTIG TERRAS
- IJSSEL-haven op loopafstand. 
- 100 meter vanaf het station
- ruime parkeergelegenheid
- hoge gastenwaardering
- ook AFHALEN
- ELKE DAG OPEN van 12-22 uur

BioToko
Bij BioToko komen heden en 
verleden bij elkaar. Indonesische 
rijsttafel met de smaken van vroeger, 
gemaakt met de biologische 
ingredienten van nu. Wij serveren 
ruim 30 gerechten. Alles in eigen 
keuken bereid. U kunt kiezen uit 
rijsttafels voor 2 personen met vlees, 
of vegetarisch. Pittig of mild. Voor 
de kleine trek serveren wij ook losse 

gerechten. Heerlijke biologische 
wijn, bier en sappen of (kruiden) thee 
maken het compleet. Aan de Lijmerij, 
pal achter het station in Zutphen, eet 
u ‘s avond in een vol restaurant. Gaat 
u voor 17 uur aan tafel dan is het iets 
rustiger en krijgt u 30% korting op 
de gehele rekening. Zo binnenlopen 
kan, maar reserveren raden we aan 
via biotokozutphen.nl

* Dalurenkorting 30%
* Rustig terras
* IJssel-Haven op loopafstand
* 100 meter vanaf het station
* Ruime parkeergelegenheid
* Hoge gastenwaardering
* Ook afhalen
* Elke dag open van 12-22 uur
 
Lijmerij 27, 7202 AZ  Zutphen
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Een stadshart hoort te kloppen. Daarom valt er bij 
Grand-café “Het Arsenaal 1309” in Doesburg van 
alles te beleven. Voor jong en oud, levensgenie-
ters uit de buurt of dagjesmensen van veel of iets 
verder weg. In het gezellige grand café of in de 

Sociëteit bijvoorbeeld. Gewoon een drankje of 
een eerlijke maaltijd. Waar het bij Het Arsenaal 
1309 om draait is dat er vooral plezier wordt 
gemaakt. Dus wees welkom!

Société Musée Lalique Pays Bas

Franse chic
Het indrukwekkende pand waarin het museum gehuisvest 
is, biedt de ultieme ambiance voor een tentoonstelling.  
Van een hoornen kam met parels, tot een halssieraad met 
vensteremaille, tot  fraaie parfumflacons en iconische 
glazen die dames en heren rond 1900 voorzagen van 
grandeur en klasse. 
De juwelen van Lalique hebben soms een getaxeerde 
waarde van 100 miljoen euro. De objecten zijn vervuld van 
symboliek, geliefd en overal ter wereld zeer gewild.

www.musee-lalique.nl / info@musee-lalique.nl 
Tel.: 0313471410

René Lalique (1860-1945) wordt de da Vinci van de 
juwelen- en glaskunst genoemd. De werken uit de art 
nouveau en art deco periode zijn vervuld van symbo-
liek en “geheime” details.
Musea uit de gehele wereld, waaronder het “Metropo-
litan museum of Art” uit New York geven werken uit de 
art nouveau en art deco periode in bruikleen aan het 
museum. 

Vanaf juli 2017 tot 3 juni 2018 is er de tentoonstelling: “Jan 
Toorop & Het Animisme”. Gastconservator Frans Leidel-
meijer heeft een grote collectie samengesteld met even-
eens onbekende werken van Jan Toorop. Het museum is 
gehuisvest in een tweetal oude Rijksmonumenten 
waar bezoekers gastvrij worden ontvangen in een 
sfeervolle ambiance. Er zijn  arrangementen op afspraak 
mogelijk met een ontvangst onder het 
genot van een glaasje prosecco  bij de concertvleugel, 
een lezing, een zeer luxe huisgemaakte lunch en een 
uitgebreide rondleiding.

Nieuwe industriële luxe
Lalique kiest typische art nouveau en art deco motieven, 
zoals de natuur en vrouwelijke vormen. Hij ontpopt zich 
tevens tot glaskunstenaar, wat eveneens in Nederland 
belangstelling wekt. Zijn kennismaking met de luxe parfu-
mindustrie zorgt voor een stroomversnelling. Hij ontwik-
kelt een werkwijze die het midden houdt tussen kunst en 
industriële vormgeving: moderne industriële luxe. 

Zorgboerderij de Groote Modderkolk
In Loenen (Gelderland) ligt aan de rand van de Veluwe zorgboerderij 
De Groote Modderkolk. Hier wonen en werken mensen met een 
verstandelijke beperking. Deze woon-/werkplek heeft een open erf. 
Natuurliefhebbers, wandelaars en bezoekers van de theeschenkerij zijn 
hier alle dagen welkom om te genieten van de heerlijke appeltaart, van  
de prachtige tuin en van de winkel vol met eigengemaakte producten.

De winkel en theeschenkerij zijn geopend van dinsdag t/m zondag.
Openingstijden door de week van 10.00 uur tot 16.00 uur en in het
weekend van 11.00 uur tot 17.00 uur. De tuin en boomgaard kunnen
altijd bewonderd worden.

U kunt ons vinden op de Vrijenbergweg 24 a,
7371 AA Loenen. Telefoon overdag: 055 - 505 32 78. 
Website: www.deseizoenen.org 
Graag tot ziens!
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MORE is het grootste museum voor Modern Realis-
me. Ruim 200 Nederlandse topwerken uit de afgelo-
pen eeuw zijn er te zien.

Een museum vol met de magie van kunst! Met groot-
meesters als Carel Willink, Pyke Koch, Jan Mankes en 
Charley Toorop die uitblinken in technische perfectie en 
grote ambachtelijkheid. Hun werk kan mysterieus zijn, 
nietsontziend of juist een blik werpen op een werkelijk-
heid die niet van deze wereld lijkt. Ze werden weleens 
‘de beschaafde heren van de goede smaak’ genoemd. 
Expres een beetje dubbelop. Maar zoals dat hoort bij 
heren (en ook dames) van stand, doorstaat hun kunst 
moeiteloos de tand des tijds. 

Deze kunstenaars lieten zich niet hinderen door mo-
degrillen en bouwden vaak voort op een traditie van 
Hollandse Meesters, Vlaamse primitieven of Italiaanse 
Renaissance-kunst. Maar altijd op geheel eigen wijze. 

Museum MORE exposeert het hele jaar door ruim 
200 topwerken uit de eigen collectie, afgewisseld met 
prachtige tijdelijke tentoonstellingen. MORE biedt 
extra service aan haar bezoekers met oplaadpunten 
voor e-bikes en gratis WiFi in het museum. 

In de fraaie museumwinkel kunt u heerlijk shoppen en 
in Café MORE kunt u genieten van een echt goede kop 
koffie of een heerlijke lunch. 

Museum MORE
Hoofdstraat 28, 7213 CW Gorssel

0575 - 760 300, www.museummore.nl 

museum
voor modern
realisme

museum
voor modern
realisme

Maak kennis met de grootmeesters van 
Modern Realisme
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Bereidening
Bak ui en knoflook 5 minuten in een matig warme 
hete pan met een scheutje olijfolie tot ze zacht 
zijn. Maal er zout en peper over, voeg de pijn-
boompitjes toe en de courgette in stukjes, bak in 
ongeveer 1 minuut goudgeel. Laat de spinazie, al 
omscheppend, kort slinken in de pan. Haal van het 
vuur en roer de helft van de feta erdoor. Rul het 
lamsgehakt in een andere pan en voeg het geheel 
zonder bakvocht bij elkaar.
Vul de tortilla’s met het mengsel en rol ze op. Doe 
ze in een bakschaal en de rest van de feta er over 
heen. In de oven voor 20 minuten op 200 graden 
en smullen maar met de saus erbij.

Ingrediënten voor 4 personen
• 1 kleine ui, gesnipperd
• 2 teentjes knoflook, in plakjes
• olijfolie, om te bakken
• 3 eetlepels pijnboompitjes
• 250 g jonge spinazie, gewassen
• 150 g feta, verkruimeld
• 500 gram lamsgehakt
• 1 courgette
• 4 tarwe tortilla’s

bron: Restaurant LEKKER, Zutphen

Recept:

Rezonans is een plaats van ruimte, rust, ontspanning, natuur en inspi-
ratie. Een bezinningscentrum op een prachtige plek met uitzicht over 
de weilanden en de bossen. Al 140 jaar staat de boerderij Rezonans 
in het prachtige Achterhoekse coulissenlandschap bij Zutphen en het 
Grote Veld. Een verblijf bij Rezonans is investeren in uzelf, op welke 
wijze dan ook. Onze natuurlijke setting biedt u alle gelegenheid om 
even te ontsnappen aan het jachtige leven van alledag.
Wij hebben een ruime keuze aan bijzondere arrangementen… fietsen, 
wandelen, wellness, vergaderen, creativiteit, verwennen/onthaasten, 
ontspanning, massage. Ook voor unieke retraites en workshops kunt 
u – vanzelfsprekend – bij ons terecht. Op onze website vindt u alle mo-
gelijkheden voor een ontspannen verblijf. 

Oude Borculoseweg 12, 7231 PR Warnsveld
0575 – 431 171 / 06 – 512 579 21, www.rezonans.nl 

Ervaar de kracht van stilte in De Achterhoek!

Museum Boer Kip Stadsboerderij en schilderwerk. Een stadsboerderij in de Hoven, 
de tuinderswijk van Zutphen. Daar woonde boer-kunstschilder 
Herman Kip  tot aan zijn dood in 2006. Hier verzorgde hij 
zijn schapen en bracht hij zijn vrije tijd door met schilderen. 
Niet alleen de boerderij is bijzonder, ook zijn schilderwerk is 
ongekend. Zijn vroegste werken doen denken aan ‘stipwerk’ en 
zijn vooral aangebracht op borden en vazen. Later beschilderde hij 
melkbussen, gereedschap en voorwerpen uit het boerenleven met 
voorstellingen en herinneringen aan zijn jeugd.  Alles opgesteld en 
opgehangen in de boerderij. 
Tot zijn dood liet hij nauwelijks iemand toe op zijn boerderij. Hij 
leefde min of meer als kluizenaar. Vlak voor zijn dood besloot 
hij zijn totale bezit, boerderij en kunstwerken te schenken aan 
de Gemeente Zutphen onder de voorwaarde dat zijn bezit werd 
opgesteld voor het publiek. Met 40 vrijwilligers  wordt dit zonder 
subsidie al 10 jaar met succes gedaan. 
Voor meer informatie zie onze website: www.museumboerkip.nl. 

Restaurant LEKKER

Stationsplein 59 Zutphen
0575 517994
Di. t/m zon. 

vanaf 17.30 uur geopend

www.lekker-zutphen.nl

Saus
•  grote komkommer, geschild, van zaad ont-

daan en in plakjes
• 150 ml yoghurt
• klein bosje munt, in reepjes
• geraspte schil van 1 citroen

Tortilla’s met lamsgehakt
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Doesburgse mosterdbavaroisRecept:

Benodigdheden voor de mosterdbavarois
 - melkpudding van Doesburgse mosterd
 - 4 dl melk
 - 2 eigeel
 - 100 gr suiker
 - 2.5 dl slagroom
 - 15 gelatine
 - 2.5 el Doesburgse mosterd
 - 1 el miso wit
 - 1 el kerrie Bereidingswijze van de mosterdbavarois

Klop de eidooiers met de suiker raban. Week 
de gelatine in lauw /koud water. Breng de 
miso en de mosterd in de melk en breng 
het geheel langzaam aan de kook. voeg de 
melk al draaiend bij de eidooiers en gaar 
de massa langzaam door zonder het te 
laten koken. Voeg de gelatine toe en los 
deze op. Voeg vervolgens de kerrie toe aan 
melkmassa, laat deze terug koelen tot een 
lauwe temperatuur. Sla de slagroom lobbig 
en voeg beetje voor beetje toe aan het melk 
mengsel, doe dit met een spatel. Stort het 
geheel in een ruime bak en laat het opstijven.

Bovenstaand gerecht en meer verrassends 
vind u terug bij Het Arsenaal 1309. 7 dagen 
per week geopend vanaf 09:00 uur. Voor 
meer informatie; www.hetarsenaal1309.nl

Drie woorden... Gezond, eerlijk en gastvrij
Mooie gerechten, puur van smaak, gemaakt 
van verse producten uit onze streek.

Lekker lunchen en uitgebreid dineren met een 
glas bronwater of een mooie Argentijnse wijn.
Dat maakt dat u als gast Prins Heerlijk voelt en 
blij.

En daarom gebruiken wij in de titel drie woorden.
Gezond, eerlijk en gastvrij!
Prins Heerlijk is een initiatief van ’s Heeren Loo 
Zorggroep.

In Prins Heerlijk werken we met een mooie uitda-
ging, en dat is de gast een complete smaakbele-
ving geven met een bijzondere grondslag vanuit 
onze medewerkers. Een grondslag die begint 
vanuit het positief benaderen en het ontwikkelen 
van de individuele kwaliteiten.
 
U kunt al bij ons lunchen vanaf €5,50 en zelf een 
driegangenmenu samenstellen voor €19,95 per 
persoon.

Oranjelaan 56 - 58, Nijkerk, 088-0369370
www.prinsheerlijknijkerk.nl  -  033-2454300
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De Culturele Zondag Doesburg is een manifes-
tatie waarbij kunstenaars en galeries de deuren 
open zetten voor publiek. 

Tijdens deze dag kunt u van kunst en cultuur 
genieten in een historische omgeving. In de oude 
binnenstad en aan de IJsselkade van Doesburg zijn 
de ateliers, galeries, podia en musea op loop afstand 

van elkaar te bezoeken. De Culturele Zondag 
Doesburg vindt elke eerste zondagmiddag van de 
maand plaats van 12.00 - 17.00 uur.

Wijzigingen of bijzonderheden worden vermeld op 
de website.

www.culturelezondagdoesburg.nl

Culturele Zondag Doesburg

Anjerpunt Gramsbergen 
Een bezoek aan Anjerpunt Gramsbergen betekent 
een bezoek aan een stukje historie en cultuur in het 
Vechtdal. Beleef hoe bewoners door de eeuwen heen 
werkten, woonden en leefden aan de Vecht. Bezoek 
het streekmuseum, bekijk de unieke film ‘De Vecht 
van bron tot monding’ en kom alles te weten over de 
Slag bij Ane. Oudhollands snoepgoed, speelgoed en 
andere snuisterijen vind je in de museumwinkel. Ontdek 
onder leiding van een gids het historische centrum 
van Gramsbergen. Een bezoek aan bierbrouwerij de 
Mommeriete en een vaartocht met de Vechtezomp 
maakt je bezoek aan dit Anjerpunt helemaal compleet.
Anjerpunten.nl/gramsbergen

Meiboomsplein 4, 7783 AT Gramsbergen, 0524 561639

De Vechtezomp
Zoekt u een idee voor uw familie- of bedrijfsuitje, voor 
uw buurtvereniging of uw schoolreisjes? De stichting 
Vechtezomp biedt u verschillende arrangementen. De 
elektrisch aangedreven zomp kan 30 passagiers ver-
voeren (55 passagiers bij inzet Duitse zomp), en is ook 
geschikt als ‘trouwboot’, of om te vergaderen. Met de 
zomp kunnen stille plekken bereikt worden die te voet 
of met diepere boten niet te bereiken zijn. Verwonder u 
over de verhalen over de rijke roemruchte geschiedenis 
van het Vechtdal en met name de strategische plek die 
de Vecht innam.

Boeken via www.vechtezomp.nl of nadere info  
email: info@vechtezomp.nl

Tel.nr. 06 1025 8630
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Simon Lévelt heeft 45 vestigingen waar je de 
ambachtelijke sfeer nog letterlijk kunt proe-
ven. Bij binnenkomst wordt je direct betoverd 
door de meest heerlijke geuren. Je vindt er de 
leukste cadeaus, prachtige espresso machines 
en héél véél koffie en thee.

Struin langs de schappen op zoek naar nieuwe 
smaken, neem deel aan een van de proeverijen (kijk 
voor een overzicht op de site) of loop gewoon eens 
binnen voor de geur van versgemalen koffie. Of je 
nu houdt van espresso of slow coffee, van oolong of 
kruidenthee. Simon Lévelt neemt je graag mee op 
ontdekkingsreis!

Wat is er nu fijner dan wegdromen met 
een heerlijk kopje koffie of thee? Gewoon 
thuis, onderweg of op vakantie. Met de 
producten van Simon Lévelt wordt dat wel 
heel gemakkelijk. Je vindt er theebladeren 
en koffiebonen van de mooiste theetui-
nen en plantages. Natuurlijke en eerlijke 
ingrediënten, met een eigen smaak en 
verhaal.

www.simonlevelt.nl

Proef de wereld. Verrijk je smaak.

Restaurant
de Rietstulp;
ook voor ùw

sfeervolle
locatie

voor o.a.:

Ds. T.O. Hylkemaweg 15
8355 CE Giethoorn
Tel.: (0521) 36 18 33

info@rietstulp.nl
www.rietstulp.nl

- á la carte dineren
- plate service
- menu’s
- buffetten (warm/koud)
- combi-arrangementen
- high-tea
- brunch
- koffietafels
- rondvaarten
- bootverhuur
- puzzeltochten

Tevens sfeervol vakantiehuis in Giethoorn 
voor groepen tot max. 20 personen.

www.vakantiehuis-giethoorn.nl 
Vraag naar de speciale folder.

LANDGOED TWICKEL

Grote Looweg 4  •  7495 TL Ambt Delden

T 074 250 25 26  •  info@hoevedehaar.nl

www.hoevedehaar.nl

TIJD VOOR
HET GOEDE LEVEN

RUST EN RUIMTE. HARTJE NATUUR. 

LUXE LOGEREN OP EEN LANDGOED. 

DE MOOISTE MANIER OM JEZELF TE RESETTEN. 

WELKOM OP HOEVE DE HAAR. 
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De alpaca is net als de lama en dromedaris een 
kameelachtige. De Alpaca komt van oorsprong uit 
Zuid-Amerika en dan voornamelijk uit Peru en Chili. 
Een alpaca is een kuddedier, dus moet altijd met 
meerdere dieren gehouden worden. Alleen gaan ze 
verkommeren en dood. De alpaca’s kunnen goed tegen 
temperatuurschommelingen. Ze eten gras en hooi en 
worden verder bijgevoerd met brokken. Een veulen 
(Cria) weegt tussen de 6 en 9 kilogram bij de geboorte 
en wordt meestal geboren tussen 8.00 uur en 14.00 uur. 
Vaak is het op die dagen ook zonnig omdat de zon het 
veulen moet drogen. De moeder kan haar tong niet ver 
uitsteken om het schoon te likken.

WETENSWAARDIGHEDEN
Leeftijd: De dieren kunnen tussen de 15 en 25 jaar 
worden
Gewicht: De merries wegen 70 kilogram en de hengsten 
85 kilogram
Schofthoogte: Deze is tussen de 80 en 100 centimeter.
Draagtijd: ongeveer 11,5 maanden

ALPACA IJSSELDELTA
Bert en Erna Palland fokken sinds 2011 alpaca’s op 
hun boerderij. Inmiddels hebben ze 11 alpaca’s op hun 
boerderij in IJsselmuiden (gem. Kampen). Op  14 april 
is er een open dag en zullen enkele alpaca’s geschoren 
worden. U bent van harte welkom om te komen kijken. 
Zie voor meer informatie: www.alpacaijsseldelta.nl

Midden in het historische industriële hart van Hengelo 
kunt u alles ontdekken over het erfgoed van Twente. Het 
Oyfo Techniekmuseum koestert een duizelingwekkende 
collectie machines, apparaten en industriële producten. 
Samen vertellen die het verhaal van eeuwen industri-
alisatie, innovatie en 
sociale geschiedenis. 
Dwalend door de 
museumzalen maakt u 
een reis die begint bij de 
Twentse textielnijver-
heid, via het stoomtijd-
perk en machinebouw 
naar de toekomst van 
de ICT. Veel machines in 
het museum kunnen 
draaien, u kunt er 
soms ook in kijken 
en de onderdelen 
zien bewegen. Een 
bezoek aan het Oyfo 
Techniekmuseum is 
een leerzame, prikke-
lende ervaring voor 
jong en oud. Ook 
het museumgebouw 
zelf is een prachtig 
stuk erfgoed: in 
de karakteristieke 
Wilhelminaschool wer-
den werknemers opge-
leid voor een technische 
baan bij Stork.

Alpaca’s in de IJsseldelta Oyfo Techniekmuseum  
in Hengelo

Doe-museum voor het hele gezin
Geniet van onze prachtige collectie grommende, tikkende, zuigende en ronkende 
machines, zet zelf machines in beweging, bedien de interactieve wereldbol of speel 
coole E-games. Ga in de schoolvakanties  zelf aan de slag met Doe-pakketjes. Dit 
zijn allerlei leuke en interessante technische bouwpakketjes die je onder leiding 
van onze deskundige educatiemedewerkers in elkaar kunt bouwen.

Geschiedenis
De Stichting HEIM, Hengelo’s Educatief en Industrieel Museum, later Techniek-
museum HEIM, is in 1983 opgericht. Het is gevestigd in de voormalige Wilhelmina-
school vlakbij het stadscentrum, een rijks monument in neo-renaissance stijl dat 
in het verleden diende als fabrieksschool voor de toekomstige werknemers van de 
Stork-fabrieken en de gieterij van Dikkers.
 
Oyfo Kunst & Techniek is in 2017 ontstaan door fusie van Techniekmuseum HEIM, 
CREA en Muziekschool Hengelo. Het is een leuke ontmoetingsplek waar voor alle 
leeftijden iets te doen is met techniek, kunst, muziek, dans of theater. 

Industriestraat 9, 7553 CK Hengelo, www.oyfo.nl, info@oyfo.nl, 074-2430054
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het Bouwhuis

Het Bouwhuis  is de enige agriculturele onderneming in Salland waar op biologische basis 
oude Nederlandse rasjes aardappelen en groente worden verbouwd op 2 hectare zandgrond.
Het unieke is dat dit in combinatie gebeurt met twee prachtige galeries waar hedendaagse 
Nederlandse beeldende kunst wordt gepresenteerd gedurende 6 tot 8 
spraakmakende tentoonstellingen per jaar.
De galeries zijn gevestigd op het Bouwhuis in Lettele zelf alsook 
in het oude centrum van Deventer.

Voor iedereen is het Bouwhuis 
met haar gebouwen, erf en tuinen 
vrij toegankelijk op donderdag 
t/m zondag, van 13:00 tot 17:00 uur.
Komt u gauw een kijkje nemen?

Het Bouwhuis
Harm Janssens & Henriette Hogewind
Croddendijk 8, 7434 PN Lettele (gemeente Deventer)
www.hetbouwhuis.net  06 - 514 63 812 of 06 - 126 244 18

Waar groene teelt en kunst samenvloeien: 

het Bouwhuis Lettele Landwinkel De Huppe

Ambachtelijk bereid
Onze boerenkaas wordt op een ambachtelijke wijze gemaakt 
in onze kaasboerderij. Wij gebruiken voor het kaasmaken 
dagverse melk, rechtstreeks van de koeien van boer en broer 
Harold van Vilsteren. De koeien lopen de hele dag in de 
weilanden rond de boerderij. De gehele productie van koe tot 
kaas is in eigen handen en dat proef je!
Boerenkaas is bereid van zogenaamde ‘rauwe’ melk, melk die 
verder geen enkele behandeling heeft ondergaan. 

Eigen producten én streekproducten
In onze Landwinkel bieden wij u een breed assortiment 
boerenkaas aan.. 
Of heerlijke kruidenkazen, zoals fenegriek, mosterd, Italiaan-
se kruiden, kruidnagel, brandnetel, pikante of bieslook. Proef 
ook eens onze mosterdkaas, bereid met Zwolse mosterd van 
de Wijndragers, of van onze eigen receptuur: de peper- of ui-, 
paprika- of knoflookkaas.
Ook hebben wij seizoensproducten van eigen land, zoals 
aardbeien, bessen, sla, courgettes, aardappelen en scharrel-
eieren van onze kippen.
Daar waar mogelijk wordt 
het werk gedaan samen 
met de deelnemers van 
het leerwerkbedrijf of de 
zorgboerderij.
Daarnaast vindt u verschei-
dene streekproducten van 
lokale ondernemers. Bijvoor-
beeld bier, wijn en mosterd 
uit Zwolle.

Ons bedrijf is aangesloten bij 

de Landwinkel coöperatie, hierdoor hebben wij een gevari-
eerd aanbod van ambachtelijke en eerlijke streekproducten 
uit andere Nederlandse regio’s. Zoals verse zuivel, vlees, pure 
sappen, noten, jam en bakproducten.

Origineel cadeau
Voor een origineel cadeau met (h)eerlijke streekproducten en 
delicatessen kunt u ook bij onze Landwinkel terecht! Leuk om 
te geven en nog leuker om te krijgen.
Wij hebben verschillende cadeaupakketten in onze winkel 
voor u klaarliggen. Maar zelf een pakket samenstellen, is 
vaak nog leuker! Wij pakken het mooi voor u in.

(H)eerlijk. Puur. Uniek. En lekker.
U heeft de keuze uit talloze overheerlijke en eerlijke produc-
ten van Nederlandse bodem, zoals onze eigen Boerenkaas, 
pure sappen, diverse soorten wijn en bier, boerenchips, 
smaakmakers, noten, worst, chocolade, teveel om op te 
noemen.

Op zoek naar een (h)eerlijk cadeau? 

Kom kijken in onze Land-
winkel. Bel gerust als u een 
afspraak wilt maken, meer wilt 
weten en/of de mogelijkheden 
wilt bespreken! 
U kunt mailen naar 
info@dehuppe.nl of bellen 
naar 038 - 460 27 98.
Ons adres is 
Kleine Veerweg 9,  8017 BP 
Zwolle. 
Onze website: 
www.dehuppe.nl

Paviljoen De Vlegge ligt op een unieke plek aan het water met een 
strand, waar je lekker kunt eten, vergaderen, feesten en relaxen dit al-
lemaal in een relaxed sfeer we hebben een brasserie, beachclub, cafe 
en een snackbar onder 1 dak. Ook hebben we meerdere oplaadpunten 
voor de electrische fiets, je fiets laad op terwijl jij heerlijk op ons 
zonnig terras van koffie, bier, wijn, een heerlijke lunch of diner geniet. 
We hebben meerdere soorten speciaalbier op onze kaart staan. Bij 
het paviljoen kun je starten met meerdere wandel en fietsroutes. Ook 
organiseren we verschillende evenementen op ons terrein oa op 10 
juni BBQ Happening Oost Nederland.

Valkenlaan 1a, 7693 VD Sibculo, 06 4010 3976, www.paviljoendevlegge.nl
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Keurslagerij Ultee in Oudewater en 
Winkelcentrum Goverwelle (Gouda). 
In onze Keurslagerijen vindt u eerlijke en dagverse 
producten uit eigen keuken en/of worstmakerij. U 
vindt bij ons een ruim assortiment maaltijden op 
ambachtelijke wijze bereid uit verse groenten en 
kruiden. Ook verzorgen wij complete buffetten, 
bbq’s en hapjes voor elke gelegenheid. Nog steeds is 
onze eigen worstmakerij, zouterij en rokerij op volle 

toeren werkzaam. Niet voor niets hebben wij de titel 
“beste slager van Nederland” gewonnen (onder alle 
ambachtelijke slagerijen).

U bent elke dag van harte welkom! 
Leeuweringerstraat 34 - 3421 AC Oudewater -  
Tel.: 0348-561531 - info@ultlee.keurslager -  
ultee.keurslager.nl

Beste terras van Nederland 
Brasserie Staverden

Sinds het voorjaar 2013 is er een nieuw terras 
bij gekomen aangrenzend aan het terras van 
de Brasserie. De voormalige pauwenkooi 
biedt nog eens plaats aan 55 personen. Door 
de grote overkapping en heaters is dit terras 
het hele jaar geopend. Ook beschikt het over 
een eigen bar en is dus zeer geschikt voor een 
huwelijksvoltrekking, feest of buitenbarbecue.

ETEN EN DRINKEN
Het keukenteam kookt grotendeels met groenten 
en kruiden afkomstig uit eigen moestuin en 
kas in combinatie met ambachtelijke eerlijke 
streekproducten. Zo wordt het brood gemaakt van 
graan uit de nabijgelegen graanvelden en is ook 
het vlees afkomstig uit de omgeving. De gerechten 
zijn afgestemd op de seizoenen en worden allemaal 
gecreëerd door onze chef-kok en zijn keukenbrigade.

HIGH TEA
Bekend en geliefd is de High Tea van Brasserie Staverden. 
Het hele jaar door kunt u van woensdag t/m zaterdag 
genieten van een High Tea. De kosten bedragen € 23,50 
per persoon. Uitsluitend op reservering vooraf (minimaal 
één dag).

Wenst u meer informatie, stuur dan een mail naar 
brasserie@beleefstaverden.nl of bel 085-4864001
Uddelermeerweg 2 – 3852 NT Staverden - 
www.beleefstaverden.nl

Brasserie Staverden is op de eerste plaats geëindigd van de Terras Top 100
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Brood- en banketbakkerij Stijnman is al 90  jaar een begrip 
in Oudewater. Inmiddels bakt alweer de derde generatie uw 
dagelijks brood. Ons dagelijks verse assortiment bestaat uit 
veel broodsoorten, met een eigen 
karakter, waarbij smaak voorop staat. 
We maken ook een groot aantal over-
heerlijke amandelkoekjes, roomboter 
koekjes, gebakjes en taarten. U kunt 
bij ons genieten van een lekker kopje 
koffie met een gebakje of een broodje 
uit eigen bakkerij.

Brood- en banketbakkerij Stijnman / Korte Havenstraat 6
3421 AG Oudewater / 0348 561279 / info@bakkerijstijnman.nl

Welkom bij Grandi Vini 
in Oudewater

gezellige tuinkamer die tevens dienst doet als slijterij. 
We bieden daar een mooi assortiment gedistilleerd aan. 
Waaronder hippe gin, prachtige cognac, whiskey en rum. 
Wij organiseren in deze tuinkamer ook voor gezelschappen 
proeverijen. Via onze Facebookpagina en de website hou-
den we u hierover op de hoogte. Graag tot ziens, hartelijke 
groet van Bernard en Larissa Tesink.
Grandi Vini, IJsselvere 23, 3421 BV Oudewater, 
0348-761967, www.grandivini.nl, 
www.facebook.com/grandivinioudewater 

IJSSELVERE 23    3421 BV   OUDEWATER
T 0348 761967        WWW.GRANDIVINI.NL

Uw specialist in
 (Italiaanse-) wijnen en 

delicatessen voor de
 feestdagen!

Gestart met het importeren van Italiaanse wijnen zijn we 
sinds mei 2015 gegroeid naar een wijn-,  delicatessen- en  
geschenkenwinkel in een prachtig monumentaal pand aan 
de IJsselvere 23. Het pittoreske Oudewater is bekend van 
de Heksenwaag, de Geelbuiken en de gezellige terrasjes.

Het aanbod in onze winkel is zeer uitgebreid, met natuurlijk 
een ruim assortiment wijnen van eigen import uit Italië. 
Daarnaast een prachtige selectie wijnen uit Spanje, Portugal, 
Frankrijk, Duitsland en vanzelfsprekend ook een groot 
aantal wijnen uit de ‘Nieuwe Wereld’.

Verder bieden we een brede collectie aan delicatessen en 
geschenken, zoals: 
-  olijfoliën en (balsamico-) azijnen;
-  ambachtelijke alcoholvrije aperitieven en biologische 
 sappen van o.a. Raumland, Van Nahmen en Elixia;
-  topklasse gedroogde pasta van Allemandi uit Piemonte;
-  diverse soorten pesto, Taggiasche olijven en Crema di 
 Pomodori van Sommariva;
-  desembroden ‘van Menno’.

Ook vindt u bij ons Italiaanse ijsdesserts, verrassende mar-
melades, chutneys en hartige sauzen, heerlijke kaasjes voor 
de kaasplank, houten planken in allerlei formaten en kleu-

ren, glaswerk van o.a. Riedel,  Schott 
Zwiesel en Zalto.
Uiteraard kunt u voor uw relatie-/
eindejaarsgeschenken ook bij ons 

terecht. We beschikken 
bovendien over een 

Welkom bij Eetcafé Jill House
In een mooi historisch pand, gelegen aan de Markt in Oudewater, is Eetcafé 
Jill House gevestigd. In dit eetcafé voel je meteen de gezelligheid. De grote 
balken die nog in het zicht zitten, een mooie stenen vloer en een rustieke 
inrichting maken dat je je direct thuis voelt.  De eigenaren, Annelies en 
Esmeralda zijn échte horecamensen en weten hoe je een klant moet bena-
deren. Of je nu komt voor een kopje koffie met een heerlijk stuk vlaai of je 
komt voor een lekker lunchgerecht: het wordt snel en correct geserveerd en 
het smaakt geweldig!
Markt Westzijde 3 - 3421AN Oudewater - 0348 561500

De Bourgondische Beleving kunt u onder 
meer (gratis) verkrijgen bij het 

Toeristisch Informatie Punt (TIP). 
De exemplaren liggen uiteraard ook bij 

de deelnemende adverteerders.
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Restaurant De Olifant
De Olifant is niet alleen een evenementenlocatie, maar ook 
een volwaardig restaurant met Italiaanse keuken. Chef-kok 
Frank Opperhuizen heeft reeds op jonge leeftijd een aantal 
restaurants geleid. Zijn vakbekwaamheid en creativiteit staan 
garant voor eerlijke, verse Italiaanse gerechten. Een aanrader 
in De Olifant is het Shared Dining, een onvervalste Italiaanse 
proeverij: gezellig met uw gezelschap genieten van Italiaanse 
gerechtjes naar invulling van de chef en gerelateerd aan de 
huidige menukaart. 
Straatweg 1, 3621 BG Breukelen, 0346 – 561 478, 
www.deolifant.nl    

Jans Pakhuys Kunst en Cadeaus
Op zoek naar een leuk en bijzonder cadeau? Dan bent u bij Jans Pakhuys aan 
het goede adres. Jans Pakhuys is een cadeauwinkel, galerie en atelier. Op de 
begane grond zijn exclusieve geschenken te koop in verschillende prijsklassen. 
Kleurrijke kunst - uiteraard ook te koop - siert de wanden. Wilt u een rond-
leiding door het atelier? We ontvangen uw reservering graag van te voren.
Jans Pakhuys, Grote Sint Jansstraat 4, 3811 HX Amersfoort
T: 033 461 17 79 janspakhuys@amerpoort.nl - www.janspakhuys.nl
Open: di t/m vrij 10.30 - 17.00 u. en op zat. 10.00 - 17.00 u.
Jans Pakhuys is onderdeel van Amerpoort, organisatie voor dienstverlening aan  
mensen met een beperking in de provincies Utrecht en Flevoland en in ‘t Gooi.

Drukkerij Museum Meppel
Altijd wat leuks voor:
• creatievelingen
• techneuten
• leergierige kinderen
• geïnteresseerde ouders
• nostalgische ouderen

In het 110 jaar oude kaaspakhuis aan de Oude 
Rijn in Woerden rijpen de kazen zoals vroeger. 
De ruimten worden geventileerd met luiken en de 
kazen worden wekelijks met de hand gepoetst.
 
Er heerst een bijzonder microklimaat waar de natuurlij-
ke wisselingen van temperatuur en luchtvochtigheid de 
rijping versnellen en vertragen. Zo vormt zich in de loop 
van de tijd een complexe smaak met een bijzonder aroma 
en geur. De kazen verliezen tijdens het rijpingsproces 
veel gewicht maar blijven desondanks smeuïg.
 
In het Proeflokaal in het kaaspakhuis in Woerden kunt u 
zelf de smaak, de geur en de hoedanigheden proeven en 
beoordelen onder leiding van een ervaren proefmeester. 
Een kaasproeverij duurt ca. 1,5 uur.

Aanmelden via diana@wijngaardkaas.nl 
of via www.reypenaer.nl.

Proeverij van de fijnste kazen uit Nederland.Altijd wat leuks voor 
 

●creatievelingen 
●techneuten 
●leergierige kinderen 
●geïnteresseerde ouders 
●nostalgische ouderen 

 
 
drukkerijmuseum-meppel.nl     

Altijd wat leuks voor 
 

●creatievelingen 
●techneuten 
●leergierige kinderen 
●geïnteresseerde ouders 
●nostalgische ouderen 

 
 
drukkerijmuseum-meppel.nl     

Een schrijfretraite is vaak dé manier om verder te 
werken aan - of te starten met - ‘dat manuscript’. 
In het Achterhoekse dorpje Baak bij de IJssel 
kan dat. 
Het Huisje Achter In De Tuin is een geheel privé 
en compleet schrijvershuisje. Je hoeft alleen 
jezelf, je kleding en je laptop mee te nemen. 
Verder heb je alles wat je nodig hebt om te 
relaxen, te koken, te werken en goed te slapen. 
Inclusief een heerlijke tuin met talloze vogels, een 
idyllische omgeving en mooie dorpen en steden 
in de buurt.

Bijzonder is de luxe auteursverzorging: 
schrijverscoach Yoeke Nagel komt twee uur op 
afspraak; van gastvrouw Xandra Veltman krijg 
je een heerlijke professionele (Rebalancing)
ontspanningsmassage van anderhalf uur. 
Zo’n complete week kost € 495,- incl. BTW. Je 
kunt dit auteursarrangement o.a. uitbreiden 
met een Bourgondisch Achterhoeks Ontbijt en 
uitstekende maaltijden van (meest biologische 
en zelfgemaakte) producten. Tel. 0575-442885

www.hethuisjeachterindetuin.nl 

Uitgebreid auteursarrangement voelt als vakantie
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Logeren in de Achterhoek

Het Wierdense Veld
In ons vrijstaande gastenverblijf/appartement kunnen wij 1 tot 6 personen 
ontvangen. De omgeving – de grens van Twente en Salland - is landelijk en dat 
vindt u terug in de inrichting van de kamers. U heeft een eigen entree, er zijn  
twee 2-persoons kamers met douche en toilet. Het ontbijt wordt geserveerd in 
een gezellig opgemaakte mand, bereid met streekproducten en vers brood van 
de bakker. Buiten onze B&B vindt u onder meer de schaapskooi, een prachtige 
uitkijkpost voor vogelaars/natuurvrienden, heerlijke fiets- en wandelroutes, en 
diverse activiteitenlocaties… Avonturenpark Hellendoorn, speelbos, kanovaren 
op de Regge, nationaal park de Sallandse Heuvelrug en het Reggedal.
Dalkruid 31, 7443 LE Nijverdal, 06 – 308 673 45, www.hetwierdenseveld.nl 

Camping Nieuw Hof
Een gezellige boerencamping in het Veluwse landschap. U kunt hier genie-
ten van het boerenleven. Ook uw kinderen kunnen in alle veiligheid spelen 
in onze speeltuin. Wij bieden 25 ruime kampeerplaatsen met uitzicht over 
het weiland. Naast de camping ligt een grote kersenboomgaard die in het 
voorjaar een prachtige bloesem voortbrengt; later in het jaar kunt u heer-
lijke kersen plukken. In ons winkeltje kunt u eigen streekproducten kopen, 
zoals kersen en de Bongerdhoen.
Nieuw Hofweg 4/1, 3784 VJ Terschuur, 0342 - 461 835, 
www.campingnieuwhof.nl

Camping de Waterjuffer
... is een uniek paradijsje op de grens van Gelderland
en Overijssel, prachtig gelegen in het aantrekkelijke 
Achterhoekse coulisselandschap, nabij Lochem en Gorssel en 
de oude Hanzesteden Zutphen en Deventer. Ook de Sallandse 
Heuvelrug met Holten, Nijverdal en Rijssen vindt u in de 
directe omgeving. Onze camping staat bekend om zijn zeer 
ruime plaatsen in een groene omgeving, waarbij rust centraal 
staat. In ons Café-Restaurant kunt u genieten van koffie met 
gebak tot heerlijke en vers bereide gerechten. U bent van 
harte welkom…
Jufferdijk 4, 7217 PG Harfsen, 0573-431359,  
www.campingdewaterjuffer.nl

Landgoed Het Zand Hattemer Oldenburger
Op een oud landgoed van 78 ha, gelegen langs zandwegen en 
tussen gemengde bossen met akkers, bevindt zich Landgoed Het 
Zand Hattemer Oldenburger. Ik heb mijn landgoed ‘Hattemer 
Oldenburger’ genoemd, naar de vermoedelijke naam van één 
van de marken uit de middeleeuwen. Ik bezit ‘De villa’ waar 
ikzelf woon en de schuur die gebouwd is in 1905. Deze schuur 
is het voormalige bijgebouw van het station Wolfersveen van 
de stoomspoorlijn Zelhem-Ruurlo. In 2013 heb ik er in de zadel-
kamer een overnachtingsplek voor twee personen in ingericht 
en in 2017 de Jachtopzienerskamer.
Emma de Fremery - Berkendijk 4 - 7021 HE Zelhem - 06-23460385 
info@landgoedhetzand.nl - www.landgoedhetzand.nl

Trekkershut “De Keet”
In 2017 is de trekkershut geheel 
vernieuwd.
De trekkershut bestaat uit;
• Leefruimte met keukenblok, zit-/ 

slaapbank en tv.
• 2x 2 persoons boxspring bed in 

aparte kamers.
• Eigen douche en toilet.
• Voor max. 4 volwassenen, 2 kinderen of max. 5 volwassenen.
• Mogelijkheid tot huren van linnengoed / douchegoed
 
Meer info: www camping-woltas.nl, info@camping-woltas.nl of telefonisch 0544-351890

Gastenverblijf Alpaca IJsseldelta
In het gastenverblijf van onze (woon)boerderij is het goed 
toeven. Het verblijf van 54 m2 is ondergebracht in de zwarte 
kapschuur. Wij bieden u een luxe bad kamer met toilet, 
wastafel en inloopdouche, een modern ingerichte open 
keuken met eethoek en een gezellige woonkamer. De ruime 
slaapkamer voor 2 personen inclusief elektrische boxsprings 
maakt het geheel tot een comfortabel vakantieverblijf. Ook 
heeft u een carport en een ruim eigen terras mét uitzicht op 
onze alpaca’s. Het gastenhuis is beschikbaar voor 5 personen.
Sonnenbergweg 7, 8271 RJ  IJsselmuiden, 038 – 331 52 11 / 
06 – 267 74 462, www.alpacaijsseldelta.nl
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Restaurant La Provence
van Zaltbommel. Hier kunt u genieten van klassieke Franse gerechten uit 
onze ambachtelijke keuken.
In een warme sfeer, zowel binnen in ons pas vernieuwde interieur als 
buiten op het heerlijke Provençaalse terras is het heerlijk vertoeven. Een 
goed glas wijn, gekozen uit de rijk gevulde wijnkaart maakt dit het geheel 
compleet. Gratis parkeren aan de haven.
U bent van harte welkom! 
Gamerschestraat 81, 5301 AR Zaltbommel,  
T: 0418 51 40 70, www.la-provence.nl

Restaurant Zilt & Zoet
Uit eten in de provincie Utrecht. Een restaurant waar passie met u 
gedeeld wordt.  Zilt en Zoet  bestaat sinds november 2005 en is gelegen 
aan de Dorpsweg in Maartensdijk, een mooi authentiek lintdorp tussen 
Hilversum en Utrecht in een bosrijke omgeving! Deze locatie maakt 
restaurant Zilt & Zoet de locatie voor u en uw gezelschap om optimaal 
van uw lunch of diner te genieten! Zilt &  Zoet is lid van de Euro-
Toques. De Euro-toques is in 1986 opgericht door Paul Bocuse en Pierre 
Romeyer en heeft vertegenwoordigers in bijna alle Europese landen.  
U bent van harte welkom. 
Dorpsweg 153 -  3738 CD  Maartensdijk -  0346 212627 -  
www.restaurantziltenzoet.nl

De Oude Apotheek
De Oude Apotheek is een uniek restaurant in het centrum van Losser. 
Het historische pand, Het Teylershuis, biedt u het rustieke decor voor 
een geweldige avond. Gezeten aan de unieke schouw met haardvuur 
vergeet u al snel de beslommeringen van de dag en staat ons team klaar 
om u een onvergetelijke avond te bezorgen. Onze kaart biedt een uit-
gebreid scala aan gerechten, seizoens specialiteiten of een verrassings-
menu van 4, 5 of 7 gangen.
Teylersstraat 4, 7581 AH Losser, 053 - 536 24 90, www.oude-apotheek.nl

Reeds 30 jaar geleden was het de drie sterren chef Paul 
Bocuse die koks opriep een dam te werpen tegen het 
gebruik van kunstmatige toevoegingen in het eten. Koks die 
gehoor gaven aan deze oproep en schriftelijk verklaarden 
zich te houden aan de “Code van Eer” mochten lid worden 
van Euro-Toques. In deze “Code van Eer” is nadrukkelijk 
opgenomen dat de leden gebruik maken van natuurlijke, bij 
voorkeur, streek en seizoen gebonden producten.

In Nederland werd deze missie opgepakt door niemand minder 
dan o.a. Cas Spijkers, Constant Fonk, Fred Dijsselbloem, Paul 
Fagel en Robert Kranenborg. De boodschap van destijds is nog 
immer actueel en het aantal leden van Euro-Toques Nederland, 
dat na een strenge selectie wordt toegelaten, groeit. Vooral 
jonge toonaangevende chefs geloven in het nieuwe ambach-
telijke koken. Weg met de fastfood cultuur en terug naar de 
natuur, en dat in een passende prijs kwaliteit verhouding.

Het overzicht hiernaast wijst u de weg naar de restaurants 
waar u niet alleen warm en hartelijk wordt ontvangen, maar 
bovendien verrast wordt met smaakvolle gerechten. Het logo 
dat uitsluitend gevoerd mag worden door geïnaugureerde 
leden van Euro-Toques Nederland is voor u een garantie van 
een menukaart vol met verse regionale en seizoensgebonden 
producten.

In de restaurants van Euro-Toques Nederland wordt ambach-
telijk gekookt. De samenwerking met lokale, en streng gese-
lecteerde, landelijke producenten die voldoen aan de huidige 
duurzaamheid keurmerken, staat garant voor kwaliteit, smaak 
en behoud van culinaire tradities. Elke lid van Euro-Toques 
Nederland heeft zijn eigen keuken en identiteit, maar ge-
meenschappelijk is de passie, gedrevenheid en vakmanschap. 
Onze leden bewijzen dagelijks culinair toonaangevend te zijn 
in een mix van culinaire traditie en vernieuwing op basis van 
de eerlijke regionale keuken.

Het logo en naambord van Euro-Toques Nederland is al 30 jaar 
het herkenbare baken in de culinaire wereld, als u gelooft in de 
boodschap van Euro-Toques Nederland.
Graag nodig ik u uit om de proef op de som te nemen om bij 
onze aangesloten restaurants de unieke smaakbeleving van 
gezonde en natuurlijke producten te ervaren.

Ted Janssen M.A., MSc., CMC.
voorzitter Euro-Toques Nederland

Code van Eer
Euro-Toques Nederland is een vereniging 
van professionele koks en restaurateurs die 
staan voor gezonde voeding die ambachtelijk wordt bereid 
met natuurzuivere producten. 

Euro-Toques Restaurants
Het logo en naambord van Euro-Toque Nederland is al bijna 30 
jaar het herkenbare baken in de culinaire wereld van restau-
rants waar u goed kunt eten.

www.euro-toques.nl

Ware kwaliteit verloochent zich niet!
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Een mooie mix van arbeidsparticipatie 
en gastvrijheid

De overheid wil dat mensen 
met een psychiatrische 
aandoening zoveel mogelijk 
actief deelnemen aan de 
maatschappij en integreren 
in het arbeidsproces. Dat 
gebeurt onder andere door 
zogenaamde werktoelei-
dingsprojecten waarbin-
nen zelfredzaamheid het 
sleutelwoord is. 

Een van de vele succespro-
jecten is Bed & Breakfast 

Hotel de Vlinder in Nijmegen. De Vlinder wordt gerund door 
trajectdeelnemers in de leeftijd van 25 tot 70 jaar. Ze worden op 
een warme, veilige en respectvolle manier uitgedaagd om hun 
talenten te ontwikkelen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten. Met vanzelfsprekend als einddoel een betaalde baan. 
Bij de Vlinder doen ze ervaring op in uiteenlopend soort werk 
en vooral het contact met de verschillende soorten gasten blijkt 
goud waard. Al werkend binnen de bed & breakfast ontwikkelen 
ze hun vaardigheden, met name op gebieden als gastvrijheid, ge-
voel voor service en kwaliteit, flexibiliteit en klantvriendelijkheid.

Meer weten over deze aanpak? Neemt u dan contact op met 
Bed & Breakfast Hotel de Vlinder, 088 3822444, 
www.bbhoteldevlinder.nl

Een plek waar dromen uitkomen…
… de Vlinder, een bijzondere B&B in hartje Nijmegen
Ons bed & breakfast is bijzonder omdat het gerund wordt door enthousiaste werk-
nemers met een psychische achtergrond. Zij kunnen op deze warme en sfeervolle 
werkplek werkvaardigheden ontwikkelen en uitbreiden. Gasten kunnen rekenen op een 
uitstekend verzorgd verblijf met fantastische bedden en een heerlijk uitgebreid ontbijt. 
Bij ons gaan gastvrijheid en zorg samen voor een zeer vriendelijke prijs. In het mo-
nu-mentale pand kunnen zowel groepen als individuen ontvangen worden. We hebben 
een- en tweepersoonskamers, en wij kunnen aan maximaal tien personen plaats bieden.

Bij de Vlinder kun je fietsen huren om de omgeving te verkennen, deelnemen aan 
bijzondere workshops (zoals natuurfotografie in de nabijgelegen Ooijpolder) of één van 
de vele prachtige wandelroutes ontdekken die de omgeving van Nijmegen rijk is.

Bed & Breakfast Hotel de Vlinder, Staringstraat 9a, 6511 PC Nijmegen, 088 3822444,
post@bbhoteldevlinder.nl, www.bbhoteldevlinder.nl

Restaurant De Oranjerie
Een authentieke locatie in Victoriaanse stijl op landgoed 
De Schaffelaar in Barneveld. Eigenaar en chef-kok Erik 
Hendriksen maakt veel gebruik van ambachtelijke streek-
producten. Vermelding in Lekker in 2013, 2014 en 2015, dé 
culinaire gids van Nederland met de 500 beste restaurants. 
Genomineerd als meest gastvrije restaurant van Nederland 
2014. In 2015 winnaar van de PreufAward en De Keltum 
Restaurantprijs. U wacht een gastvrij onthaal in een sfeer-
volle ambiance en service zoals u dat mag verwachten.
Stationsweg 4A, 3771 VH Barneveld,  
0342 - 419 601, www.restaurantdeoranjerie.nl

Restaurant De Aubergerie
Gelegen aan de rand van het centrum van Amersfoort, 
in een prachtige rustieke omgeving vindt u restaurant De 
Aubergerie. Eigenaren, Han en Ingrid Everts, doen de naam 
Restaurant eer aan. Terwijl Han achter de kachel voor u 
de heerlijkste gerechten bereidt, voorziet Ingrid u van een 
bijpassende wijn en service op het hoogste niveau. In een 
luchtige chique entourage worden culinaire gerechten 
geserveerd uit de Franse keuken. Derde jaar op rij zijn wij 
bestempeld door Michelin met het fel begeerde label Bib 
Gourmand. Wij zijn aangesloten bij EuroToques.  
Restaurant de Aubergerie - Kamp 88, 3811 AT Amersfoort -  
033-4756096 - www.deaubergerie.nl

Restaurant Lime
Lime is de citrusvrucht die in de mediterrane en de Aziatische 
keuken veel gebruikt wordt om gerechten te verfrissen en 
op smaak te brengen: onze basis. De menukaart is continu in 
beweging en herbergt diverse regionale producten. De selectie 
wijnen is zeer interessant, kent een vriendelijke prijsstelling en 
biedt verschillende smaken (ook per glas). Sinds november 2016 
zijn wij in het trotse bezit van een Bib Gourmand! Het restaurant 
heeft een verwarmd en comfortabel terras en wij werken in een 
open keuken: u kunt letterlijk uit onze hand eten!
Restaurant Lime, Kerkplein 2 Malden, 024 - 357 2705  
www.restaurantlime.nl
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Bij Simon Lévelt vind je de lekkerste cadeaus!
 
Van bijzondere koffie en thee tot servies, thermosflessen, verleidelijke chocolade  
en prachtige espressomachines. Bij Simon Lévelt vind je originele cadeaus voor 
ieder budget. 

Loop binnen en laat je verrassen. Naast kant-en-klare cadeaus kun je ook een 
persoonlijk pakket laten samenstellen.

Je vindt Simon Lévelt o.a. in: Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Enschede, 
Nieuwegein, Nijmegen, Utrecht, Zeist en Zwolle.


