
2e jaargang - editie nummer 2 - 2016

Bourgondische Beleving
i n de provincie

editie Overijssel - Gelderland

gratis
meenemen!



Televisieweg 2, 1322 AC Almere
Telefoon: 036 - 53 82 160

info@ardsmedia.nl

     volg ons nu ook op facebook             

www.bourgondischewandeling.nl

De Bourgondische Beleving kunt u onder meer 
(gratis) verkrijgen bij het Toeristisch Informatie 
Punt (TIP). De exemplaren liggen uiteraard ook 

bij de deelnemende adverteerders.

Uitgever ARDS Media
Directeur  Jan Cor Rijnvis
Accountmanagers Marion Foekens
 Jos Rosier
Redactie  Jasper Meinema
Foto’s  Shutterstock
Vormgeving OptimaalDesign

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. ARDS Media is niet verantwoordelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan 
door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 
Aan de inhoud van deze brochure kunnen op geen enkele 
manier rechten worden ontleend of aanspraken worden 
gemaakt.

De Bourgondische Beleving? Inderdaad, u ziet het 
goed. Wij hebben onze naam veranderd van de 
Bourgondische Wandeling door de provincie naar de 
Bourgondische Beleving in de provincie. 

Voor die nieuwe naam hebben wij – vanzelfsprekend 
– heel bewust gekozen. Vaak dachten de mensen met 
wie wij contact hadden dat wij een wandelmagazine 
waren. 

Natuurlijk vindt u in ons magazine ook spannende, leu-
ke wandelingen en fietstochten. Maar het Bourgondi-
sche is zoveel meer, zoveel breder. Als u ons magazine 
kent en volgt, weet u inmiddels dat het bol staat van de 
leuke, verrassende en vooral bijzondere plekjes in de 
diverse regio’s. De minicamping en de bed & breakfast. 
Het pension en het hotel. De theetuin en de kaasboer-
derij. Het museum en de zelfpluktuin. Het landgoed en 
het restaurant. De wijngaard en de aardbeienkweker. 
De chocolaterie en de lunchroom. Allemaal plekjes 
waar “het genieten van het leven” centraal staat. Die 
bonte schakering combineren wij met leuke, prettig 
leesbare artikelen. Bijvoorbeeld beschrijvingen van stad 
en streek, historische gebouwen, routes om te wande-
len en te fietsen, aparte streekproducten en regionale 
gerechten en recepten.

Op die manier komt ieder aan zijn of haar trekken en 
kan het Bourgondische in alle toonaarden beleefd 
worden.

Zo ook in deze nieuwe editie voor de provincies Gelder-
land en Overijssel. Met onder andere speciale aandacht 
voor twee prachtige plaatsen: Elburg en Epe.
Wij wensen u veel Bourgondisch lees- en beleefplezier! 
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BLOEMKUNST
in Kasteel Groeneveld

8 t/m 16 oktober 
Kasteel Groeneveld in Baarn, altijd al 
een sprookje, is voor één week de 
hof van Flora. Elke zaal zal in een 
andere sfeer worden ingericht door 
de crème de la crème aan bloem-
kunstenaars.
Mis dit evenement niet!
Boek tot 1 augustus online kaarten 
met vroegboekkorting via 
www.staatsbosbeheer/bloemkunst2016 
betaalt u €10,- in plaats van €12,50. 

Wat is er mooier dan één bloem? 
Tienduizend bloemen!

8-16 o k t o b e r 2016
By Dümmen Orange TM

In dit nummer onder andere:
• minispecial Elburg
• Chocoladefestival Zutphen
• minispecial Epe

AMBACHTELIJKE CHOCOLATERIE

Exclusieve bonbons, 
chocolade specialiteiten, 

workshops, relatiegeschenken.
Chocolaterie Puur Geluk

Nieuwstad 73, 7001 AC Doetinchem
Tel.: 0314-360343

www.chocolateriepuurgeluk.nl

NIEUW... OP DE 1e VERDIEPING

Woon & Cadeau artikelen



Restaurant LEKKER

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

vanaf 17.30 uur geopend

www.lekker-zutphen.nl
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Zutphense Stadswalblokjes
Voor ca. 30 stuks. Bereidingstijd ca. 1 uur; koelen minimaal 5 uur

Ingrediënten 
25 g suiker
25 ml water
100 ml slagroom
25 g boter
10 g oploskoffie
600 g pure- of melkchocolade, 
in stukjes

lage bakvorm of vierkante schaal 
of bord van ca. 15x25 cm, bekleed met bakpapier
extra bakpapier
bakkwast
vork

Voorbereiden
Verwarm voor de glucosesiroop de suiker en het water. 
Roer en kook zachtjes tot er 2/3 over is. Verwarm de 
slagroom, boter, oploskoffie en glucosesiroop. Smelt 
hierin al roerend 400 gram chocolade. Giet dit choco-
lademengsel in de vorm of op de schaal of het bord. 
Zet dit minimaal 5 uur of 1 nacht in de koelkast om op te 
stijven.

Bereiden
Smelt de rest van de chocolade au bain-marie of circa 2 
minuten op 800 Watt in de magne-tron en laat afkoelen 
tot lauw. Bestrijk de bovenkant van het opgesteven 
chocolademengsel met gesmolten chocolade en laat dit 
hard worden. Keer de plak om op een stuk bakpapier 
en bestrijk de onderzijde met een iets dikker laagje 
chocolade. Trek er, als de chocolade net gestold is, met 
een vork diagonaal strepen in en laat verder uitharden. 
Snijd in blokjes van 2,5-3 cm. Serveer ze of bewaar ze in 
een afgesloten trommeltje.

Tip: Vervang glucosesiroop 

door blanke schenkstroop.

bron: Bonbonatelier Janson

Proef de bonbons van 
Bonbonatelier Janson!

Ambachtelijke chocolade en bonbons vindt u sinds 1996 bij 
Bonbonatelier Janson in het centrum van Zutphen.
In onze zaak hangt de sfeer van Anton Pieck en het oude 
centrum.
De chocolade wordt op ambachtelijke wijze bereid in de ‘open 
keuken’. Terwijl u geniet van een kopje koffie en alvast van de 
  heerlijke chocolade en bonbons proeft, wordt uw bestelling 
    gemaakt. Chocolade en bonbons zoals ze moeten zijn; puur
     en met liefde bereid.
     Proef het zelf!

Bonbonatelier Janson  I  Korte Hofstraat 12  I  7201 KH Zutphen
T: 0575-510406  I  info@bonbon.nl  I  www.bonbon.nl

Kom kijken en
proeven op het

Chocoladefestival in
Zutphen!

25-sept.-2016

Chomar is sinds 1991 het bedrijf van 
Jaap van der Linden en is gespecialiseerd in het 
vervaardigen van marsepein producten voor zowel 
bedrijven, winkels en particulieren.
 
Daarnaast verzorgt Chomar sinds 1998 workshops 
Modelleren met Marsepein op een chocolade onder-
grond. Telefonisch contact over de workshops kunt 
u opnemen Maggy Wegman, 06-13611700.
Voor meer informatie kijkt u op 
www.chomar.nl.



Genieten in Zutphen

Een gezellige dag in Zutphen begint bij de VVV aan 
de Houtmarkt 75. Onze medewerkers helpen je graag 
de perfecte dag samen te stellen. Maak bijvoorbeeld 
een stadswandeling met een gids door het historische 
centrum langs verborgen hofjes en andere bezienswaar-
digheden, bezoek de unieke winkels en maak een ritje met 
de paardentram. De vele internationale keukens en speci-
aalzaken zijn een must voor fijnproevers. Drink bijvoor-
beeld koffie bij een koninklijke koffie- en theeschenkerij, 
proef de smaak van eerlijke chocolade in een ambachtelijk 
bonbonatelier en laat je in de watten leggen in een ster-
renrestaurant. 

VVV-toppers
Dit moet je ook zien in Zutphen:

•  Neem een kijkje in de bibliotheek in de Broederenkerk 
 op Broederenkerkplein 2. 
•  Maak een rondvaart met de fluisterboot vanaf 
 Rijkenhage 1. 
•  Bezoek de Kruittoren en het Walhallab op 
 Kruittorenplein 1. 
•  Beklim de Berkelruïne met een gids.
•  Beklim de Wijnhuistoren met een gids. 

Alle toeristische informatie is te vinden via 
www.inzutphen.nl.

Benodigdheden
- 1 hele kip
- 1 citroen
- 1 prei
- 1 rode paprika
- 1 ui gesnipperd
- 2 teentjes knoflook
- 2 stengels bleekselderij
- 1 bakje champignons
- 2 tomaten
- 2 eetlepels rode wijn 
- Provencaalse kruiden klein beetje mag niet   
  overheersen 
- zout en peper
- 1 braadzak (te koop bij de supermarkt)
- ovenschaal

Eet smakelijk:
Natuurkip de Bongerdhoen

Voor vier personen; bereidingstijd circa 120 minuten

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 graden. Spoel de kip goed 
af en dep hem daarna droog. Boen de citroen en snijd 
deze in 3 of 4 dikke plakken. Stop de plakken citroen in de 
buikholte van de kip. Snijd de prei in ringen en de paprika, 
de bleekselderij, de champignons en de tomaten in stukjes. 
Pel en snipper de ui. Doe de gesneden groenten samen met 
de geperste teentjes knoflook in de braadzak. Voeg zout en 
peper met de Provencaalse kruiden toe. Doe er nu de eetle-
pels wijn bij. Houd de zak goed dicht en schud de groenten 
door elkaar. Leg de zak neer en leg de kip op de groente. 
Bind de braadzak goed dicht met de bijgeleverde sluitclip. 
Leg de braadzak in een ovenschaal. En braad de kip in 
60-75 minuten gaar. Knip 15 minuten voor het verstrijken van 
de oventijd de zak open om de kip een mooie bruine kleur 
te laten krijgen. Heerlijk met sperzieboontjes en gebakken 
aardappeltjes!

Tip: knip de gare kip in delen met een wildschaar!

Bron: www.debongerdhoen.nl

Recept:

Aan de rand van het centrum van Ermelo ligt, op 
loopafstand van winkels en restaurants onze 
Bed en Breakfast.
Staverden-Speulderbos-Veluwemeer-Ermelose Heide

Oude Telgterweg 98  3851 ED Ermelo
0341 55 94 42  mob: 06 42 923 931
info@benbdeverwennerij.nl

b e d & b r e a k f a s t
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Mobiele fruitpers voor het 
persen van appels en peren

Op milieuvriendelijke wijze persen wij uw fruit tot lang 
houdbare, 100% natuurzuivere peren- en appelsap. Puur 
sap, lang houdbaar, zonder enige toevoeging, ook geen 
suiker, kleur-, geur- of smaakstoffen.De oplossing voor 
particulieren of boomgaardhouders met hoogstam-
fruit. Bij uitstek geschikt voor fruittelers met biologisch 
gekweekt fruit, of fruit met hagelschade.

Vanaf 100 kilo kunt u uw appels en peren door Fruitpers-
mobiel laten persen. De particulier brengt zijn fruit, en 
voor fruittelers is het mogelijk om op locatie te persen.

Binnen een uur vers geperst vruchtensap zonder 
toevoegingen, 100% (h)eerlijk natuurzuiver.
Zie filmpje op www.fruitpersmobiel.nl



Specialist in ambachtelijke bonbons  

Bonbonnerie Borrel 
Diezerpoortenplas 7 
8011 VV Zwolle 
038-4216479 
06-22964681 
www.bonbonnerieborrel.nl 

Eskesweg 1
7121 LZ AALTEN
0543-472588
info@lansbulten.nl
www.lansbulten.nl

Kasteel Groeneveld

De 18e eeuwse buitenplaats Kasteel Groeneveld te Baarn is 
één van de mooiste voorbeelden van een buitenhuis uit die 
tijd. Sinds de 17e eeuw kwamen regenten en kooplieden naar 
buitenplaatsen om op enige afstand van de stad te genieten 
van het goede leven: rust, ruimte, frisse lucht, natuur, cultuur, 
lekker eten, ontmoetingen en goede gesprekken. Nog steeds 
komen mensen in grote getale naar Groeneveld om van deze 
geneugten te proeven. 

Kasteel Groeneveld nu 
Kasteel Groeneveld maakt nu deel uit van Staatsbosbeheer. Groen 
en bloei is het leidende thema binnen de kasteelmuren, waaraan 
uiting wordt gegeven middels inspirerende debatten, evenemen-
ten, tentoonstellingen en educatieve activiteiten.

Bloemkunst 2016
Hoogtepunt in 2016 is de expositie ‘Bloemkunst’. Van 8 tot 16 ok-
tober zijn de schitterende stijlkamers ingericht met bloemstukken 
gearrangeerd door de crème de la crème onder de bloemkunste-
naars. Een oase aan bloemen en planten in trendsettende ontwer-
pen domineren de kamers. De bezoeker krijgt een indruk van wat 
er mogelijk is voor bloemkunstenaars, onder wie kampioenen, die 
met alledaagse bloemen en planten aan de slag gaan. Bloemkunst 
is een explosie van creativiteit. U wacht een bijzondere ervaring. 

Engels landschapspark
Overweldigd door alle groei 
en bloei binnen de muren van kasteel Groeneveld? Dan is de 
kasteeltuin de plek om even op adem te komen. Deze werd oor-
spronkelijk aangelegd in de strenge Hollandse Barokke stijl. Eind 
18e en begin 19e eeuw is het park omgevormd naar de Engelse 
landschapsstijl met waterpartijen, beken, slingerende paden, 
heuvels, boompartijen en solitaire bomen. In de jaren tachtig van 
de vorige eeuw is het park gerestaureerd zijn de essenties van de 
Franse en de Engelse stijl in elkaar geschoven. De moestuin met 
bloementuin, boomgaard, kruidentuin en moestuin en de ijskelder, 
die dateert uit de 19e eeuw, zijn onderdeel van het park.

Meer informatie: www.kasteelgroeneveld.nl
Kaarten voor ‘Bloemkunst’ zijn online te bestellen via 
http://www.staatsbosbeheer.nl/bloemkunst2016. 
Tot 1 augustus 2016 geldt een vroegboekkorting en betaalt u € 10 
in plaats van €12,50 
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Ontspannen 
vakantie vieren?
Dat doet u op Camping Lansbulten in  
de Achterhoek.  In het voor- en na-
seizoen is er de ultieme rust en in de zomerperiode  
is er  voor jong en oud van alles te beleven.

Waar u ook voor kiest, tent, caravan of vouw-
wagen, of het huren van een trekkershut, Noorse 
blokhut of één van de chalets,  Camping Lansbulten 
wenst u nu al een prettige vakantie !



Hoeve Blitterswijk ligt in een prachtig gebied tussen 
De Wieden en De Weerribben. In de omgeving vind 
je verder Giethoorn en Kalenberg, en het Woldlake-
bos is onze achtertuin. 

Onze kleine boerderij is net omgetoverd tot een 
heerlijke B&B waar het echte landleven nog volop 
geproefd kan worden. Bij ons kun je nog traditioneel 
eten wat de pot schaft. Als je bij ons het erf opwan-
delt, ervaar je de rust, de ruimte en de vrijheid van 
het boerenleven.

Koe knuffelen (met hulp van de boer en de boerin), 
pony borstelen, genieten van de paarden, de kippen 
en andere kleine dieren, spelen… het kan allemaal. 

Voor een prachtig actief uitje kun je het Kabouterpad 
of het Laarzenpad bewandelen.

Woldlakeweg 7
8371TC Scheerwolde 

Mob. 06 1000 0716
06 1061 5391

tomivgalen@agroweb.nl
www.hoeve-blitterswijk.nl

Vogeleiland in Deventer is een heerlijk park om te 
wandelen, om verschillende activiteiten te onderne-
men of om lekker wat te eten of drinken.

Deventer biedt voor ieder wat wils! Maak eerst een 
mooie wandeling door het historisch centrum van de 
stad. Zin om even alle drukte van de stad te vergeten? 
Bezoek dan het Vogeleiland in Deventer, een prachtig 
groen park dat centraal is gelegen tussen het station en 
binnenstad van Deventer. Het Vogeleiland is een park 
met veel verschillende facetten; een recreatiepark, ver-
schillende dieren, leuke activiteiten en een restaurant.  

Tijdens je wandeling door Vogeleiland passeer je 
verschillende dieren, van varkentjes tot pauwen. Neem 
tijdens of na je wandeling door het park eens plaats bij 
‘Paviljoen Vogeleiland’ en geniet van het uitzicht, welke 
ook te bezichtigen is vanaf een (verwarmd) terras dat 

Vogeleiland Deventer;
lekker wandelen, eten of drinken

rondom het paviljoen ligt. Hier kun je terecht voor een 
gezellige high tea of heerlijke lunch, veelal gemaakt 
van duurzame en lokale producten. Kom langs en ge-
niet van al het lekkers dat het Paviljoen serveert! Naast 
lunch en high tea verzorgt Paviljoen Vogeleiland ook 
verschillende andere arrangementen, zoals High Beer & 
Burgers, High Sushi & Wine, privéfeestjes en barbecues 
en verzorgt het in samenwerking veel verschillende 
activiteiten in en rondom het Vogeleiland. 
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Stationsstraat 2,  7411 HA Deventer
Tel. 0570 - 220329

Email. info@vogeleilanddeventer.nl 
Facebook: www.facebook.com/vogeleilanddeventer

Tijdens uw vakantie verdient u het om lekker bij te kunnen komen. 
Genieten van prachtige natuur, indrukwekkende wandel- en 
fietstochten maken door de Gelderse Achterhoek of heerlijk in de 
buitenlucht zitten. Of u nu alleen of met het gezin op vakantie gaat, 
met huisdieren of zonder, er valt in de omgeving genoeg te beleven.

U kunt in Bungalowpark ‘t Kooiveld-Simmelink diverse types 
vrijstaande vakantiehuisjes boeken tot 8 personen. De bungalows 
bieden volop privacy en staan op ruime percelen. U kunt vanuit uw 
bungalow direct doorlopen naar het prachtige natuurgebied Het 
Korenburgerveen met omzoomde akkers, slingerende beken en 
oude boerderijen. U kunt een wandeling of fietstocht op maat maken 
door het grootste wandel- en fietspadennetwerk van Nederland! De 
variatie in bos, weides, glooiend landschap, prachtige boerderijen 
en een wonderschone natuur maakt Winterswijk tot een zeer geliefd 
wandel- en fietsgebied.
U kunt direct online boeken, of bel ons, dan wij helpen u graag 
verder.

Familie Peters, 
Kattenbergweg 1, 
7101 BM Winterswijk
0543 - 532 522 (van 09.00 tot 21.00 uur). 
www.achterhoekbungalow.nl 

Kom tot rust in de Gelderse Achterhoek



Dit kan het gehele jaar in dit prachtige natuurgebied 
“Het Bargerveen”. U wandelt met een gids die u uitleg geeft 
over de cultuur en de historie van dit gebied. 
Het Veenloopcentrum organiseert het hele jaar door wande-
lingen en fietstochten door dit schitterende gebied. Op de 
website, www.veenloopcentrum.nl vindt u het programma 
van het komende jaar. Als u met een groep op een andere 
dag wilt wandelen of fietsen kan dit natuurlijk ook. 

Mocht u langer willen blijven dan kan dit. We beschikken 
over een Bed&breakfast met 4 mooie tweepersoons kamers 
met eigen douche en toilet.
 
Voor nadere informatie kunt u ook terecht op 
tel.nr. 0524-541458 of info@veenloopcentrum.nl

Wandelen en fietsen in 
het Bargerveen
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Grolsch Tour
“De Oorsprong”

De wieg van Grolsch stond op de plek van De Lange 
Gang in de Kevelderstraat in Groenlo. Vanaf heden is 
het mogelijk om op deze magische plek een virtuele reis 
door de geschiedenis van Grolsch te maken. Een beleve-
nis die je meeneemt naar de oorsprong van Grolsch.

Tijdens de tour krijg je inzicht in het brouwproces en de 
roemrijke geschiedenis van Grolsch. In de kelder met ge-
welven is een film te zien over het leven van Peter Kuijper: 
de geschiedenis verteld door de meesterbrouwer zelf, 
precies op de plek waar het eerste Grolsch bier gebrouwen 
werd.
Bij de waterput, de bron die Peter Kuijper gebruikte, 
vertellen betrokken (ex-) Grolsch mensen in korte films 
karakteristieke verhalen uit de Grolsch-geschiedenis.
Na afloop kun je in het café-restaurant in een authentieke 
omgeving genieten van een lekkere pul oerbier.
Ontdek de oorsprong van Grolsch!

Grolsch Brouwhuys De Lange Gang
Kevelderstraat 15, 7141 BE Groenlo
0544 - 464 860 - www.langegang.nl 

Aardbeienjam 
met Amaretto

Bronvermelding: www.grootantink.nl  

Bereidingswijze 
Kom 1 kilo verse aardbeien plukken bij Groot Antink 
plukken (juni t/m augustus). 

Haal de kroontjes eraf en was ze voorzichtig. Kook 
ze het liefst in een koperen pan, maar RVS kan ook. 
Als ze aan de kook zijn, doe dan de geleisuiker en 
citroensap erbij. Roer het geheel door elkaar totdat 
alles kookt… laat alles 4 minuten doorkoken.
Daarna de pan van het vuur zodat het borrelen 
stopt. Dan is het tijd om de Amaretto toe te voegen; 
dit geeft een ware geurexplosie.

Vul nu de potten tot aan de rand en sluit ze af 
met een deksel. Zet de potten op de kop om af te 
koelen.

Ingrediënten
1 kg Groot Antink aardbeien
1 kg geleisuiker
100 ml Amaretto
scheut citroensap
8 schone jampotten van 210 ml    

Hagedoorns Plaatse een 
bezoek meer dan waard.

Hagedoorns Plaatse is een bijzonder museumterrein 
tussen de dorpen  Emst en Epe. Ruim 70 vrijwilligers 
houden hier een 300 jaar oude boerderij met erf, een 
nieuwe expositieruimte, een  moestuin en een  bijen-
stal springlevend. 

Kijk rond in de boerenwoning en ervaar hoe daar een 
Veluws boerengezin leefde aan het begin van de vorige 
eeuw. Op de deel en in de schuren staan machines en 
gereedschappen die toen op het land gebruikt werden. 
Onze rondleiders vertellen u er graag meer over. In 
de expositieruimte kunt u dit jaar  genieten van de 
tentoonstellingen “Poppenhuizen en kijkkasten”, w.o. 
een poppenhuis met 17 kamers, “Vervlogen kinderjaren” 
met kinderkleding en oud speelgoed en onder de titel 
“Aandachtig bekeken” worden stillevens van Pita Vreug-
denhol geëxposeerd.
. 
Tijdens de schoolvakanties organiseert Hagedoorns 
Plaatse speciale kindermiddagen en de themamiddagen 
“Terug naar toen”.   Ons jaarlijkse streekgerechtenfesti-
val “Proef de culturen” vindt op 27 augustus plaats. Het  
is een  smulfestijn waar jong en oud naar uitkijken Meer 
info? Kijk op de website www.hagedoornsplaatse.nl  



Welkom in Elburg

Hanze en water
Al in 1367 maakte de vesting deel uit van de Hanze. 
Dit handelsverbond bestaat nog steeds en omvat een 
kleine tweehonderd Noord-Europese Hanzesteden. 
Tot 1932 lag de vissersplaats Elburg aan de Zuiderzee. 
Door het ontstaan van het IJsselmeer (inpoldering), 
bouw van de Afsluitdijk is de afstand tot het open 
water flink vergroot. De visserij maakte plaats voor 
andere beroepen. De oude houten schepen, de botters 
die nog in de haven liggen, houden de herinnering aan 
Elburgs visserijverleden levend. 

Natuur
De gemeente Elburg grenst aan de Veluwe en vanuit het 
hogere bos krijgt het landschap gaandeweg een kleinscha-
liger structuur, gekenmerkt door houtwallen, weides en 
uiteindelijk het water.
Het stuifzandgebied ten westen van ’t Harde, de door het 
boerenlandschap slingerende kreken en de kleine land-
wegen zijn het domein van fietsers en landbouwers. Oude 
kerkpaden bieden de wandelaar de kans om het landschap 
te ervaren zoals eerdere generaties dat hebben gedaan. 
Aangekomen bij het Veluwemeer bestaat het landschap 
voornamelijk uit riet en water. Dit is het domein van talloze 
zeldzame vogels.

De Vesting van de Veluwe. De binnenstad 
met haar oude wallen, schitterende bomen, 
de smalle steegjes, de keitjesstoepen en 
prachtige doorkijkjes maken van de vesting 
een sfeervolle omgeving. De vesting is tus-
sen 1392 en 1396 volledig herbouwd, op het 
principe van de gulden snede, waarnaar de 
stad is gevormd.

De kernen 
Behalve uit de vesting Elburg, bestaat de gemeente Elburg 
uit de kernen ’t Harde, Doornspijk, Hoge 
Enk en Oostendorp. Tussen ’t Harde en 
Doornspijk liggen de prachtige landgoede-
ren: Schouwenburg, Zwaluwenburg, Old 
Putten en Klarenbeek. Naast het landgoed 
Zwaluwenburg liggen de Dr. Vogel tuinen, 
met allerlei planten en kruiden. Deze vor-
men de basis voor diverse homeopathische 
geneesmiddelen. In Oostendorp staat de 
enige molen die de gemeente Elburg kent, 
korenmolen De Tijd, gebouwd in 1854.
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Landgoed Old Putten, Zuiderzeestraatweg Oost 65, 8081 LB  Elburg, 
Tel. 0525-681938 / 06-57200739, info@oldputten.nl - www.oldputten.nl

Natuurkampeerterrein
Landgoed 
Old Putten
 

Kamperen met een bos- of singelrand in de 
rug en vrij zicht naar voren. Een paradijsje voor 
jonge gezinnen en fietsliefhebbers. 

Vuurschalen te leen, activiteiten, verse broodjes, 
trekkershutten, Veluwefietsen. 
Vestingstadje Elburg vlakbij.

Kom langs en geniet van de Hanzehaven van de Veluwe! 

B&B Johannesberg
Heerlijk genieten!

Dichtbij de vestingstad Elburg kunt u logeren bij B&B Johannesberg. 
Heerlijk landelijk gelegen, met vele mogelijkheden! Uitgebreid ontbijten in 
het monumentale herenhuis uit 1894. Nieuwe kamers met prachtig uitzicht, 
mooie muurschilderingen en allen voorzien van privébadkamers.
 
Leuke arrangementen zoals Logeren bij de Broers en Liefde op Johannes-
berg. Voor meer informatie kunt u kijken op de website
 
B&B Johannesberg
Zuiderzeestraatweg 11
8096 BC Oldebroek
06-512 624 57  --  info@johannesberg.nl   --  www.johannesberg.nl
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U hoeft echt niet naar het buitenland voor een 
interessante stedentrip. Elburg is een kleine 
oude stad met veel monumenten en een bij-
zondere sfeer en gezelligheid. Trek de wandel-
schoenen aan en ontdek met de benenwagen 
wat Elburg te bieden heeft!

De ingrediënten voor misschien wel het leukste 
uitstapje: een gezellig maar toch intiem histo-
risch stadje, lekker eten in etappes, verrassende 
culinaire tips en proeverijen, een vriendelijke 
ervaren gids die met humor over vroeger vertelt, 
en een gastvrij onthaal in een prachtig kasteel 
met een orgelimpressie. De geschiedenis gaat 
leven.
Een groepsuitje dat zeker in de smaak zal vallen : 
actief, culinair, educatief en gezellig!
Er ontstaat een losse gezellige sfeer omdat er 
met verschillende mensen gesproken kan wor-
den. Het is niet zo statisch als eten in één restau-
rant. De verschillende elementen in deze  steden-

trip zorgen voor 
verrassende gezichten. Het 

wauw-effect is niet van de lucht.
De route is niet zo lang. Bij een onverwachte bui 
zitten de wandelaars zo in een gezellig en warm 
restaurant.

Omdat dit arrangement georganiseerd wordt en 
aangepast wordt naar de wensen van de groep  
is het alleen mogelijk om voor groepen vanaf 
12 personen te boeken. Kleinere groepen kunnen 
eventueel wel tegen meerprijs reserveren. 
Prijzen wandelingen met gids inclusief koffie met 
delicatesse en een drankje naar keuze bij iedere 
gang vanaf € 57,50.

Email: info@culinairestadswandeling.nl
Tel:  0525-621724   Mob.: 06- 39461407
www.culinairestadswandeling.nl

Culinaire stadswandeling Elburg
De leukste geschiedenisles die in de smaak valt

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!   



BijRosalie
LUNCHROOM DOOR MENSEN MET EEN 

BEPERKING MIDDEN IN VESTINGSTAD ELBURG 
ELKE MAANDAG GEOPEND!

JUFFERENSTRAAT 21  ELBURG
06-23225302  WWW.BIJROSALIE.NL

SJE_adv 64,5x64,5mm_april 2016_def.indd   2 29-04-16   19:39StedelijkMuseumKampen

Oudestraat 133 | 8261 CK | Kampen | 038 331 73 61 | www.stedelijkmuseumkampen.nl

SVEN KRONER
25 JUNI T/M 11 SEPTEMBER 

19

Elburg is een prachtige middeleeuwse vestingstad en uw be-
zoek meer dan waard. Het verleden ligt er letterlijk op straat. 
Elburg is door de kleine schaal uitstekend te voet te verkennen. 
Ook het landschap rondom de vesting leent zich voor mooie 
wandelingen. Kom al het moois ontdekken en Ervaar Elburg. 

Stadswandeling onder leiding van een gids
In Elburg kunt u met uw groep een wandeling door historisch 
Elburg maken onder leiding van een stadsgids. In anderhalf 
uur wordt u door de stad geleid waarbij u onderweg van alles 
te weten komt over de geschiedenis van de vesting en over de 
monumenten die u tegen komt. (kosten: € 4,00 p.p.; € 9,00 reser-
vering- en administratiekosten; min. 10 personen, <10 personen 
minimale kosten € 40,00). 

Iedere zaterdag stadswandeling onder leiding van een gids
Bent u niet met een (grote) groep, maar wilt u wel graag een 
stadswandeling onder leiding van een gids meemaken? Dat kan. 
Iedere zaterdag start er om 13.30 uur vanaf Museum Elburg een 
stadswandeling onder leiding van een gids. U moet zich altijd 
hiervoor aanmelden. Dit kan tot 13.00 uur (kosten: € 4,00 p.p., de 
wandeling gaat door als er zich 4 mensen hebben aangemeld of 
als er betaald wordt voor min. 4 personen). 

Museumarrangement met stadswandeling
U start uw bezoek aan Elburg met een rondleiding in Museum 
Elburg, daarna neemt de museumgids u mee de stad in om onze 
‘buitenlocaties’ te bezoeken: het muurhuisje, de Vischpoort en 
de Kazematten. Eventueel kan de toren van de Sint Nicolaaskerk 
beklommen worden, onder voorbehoud (kosten: museumentree 
(museumkaart geldig); € 9,00 reservering- en administratiekos-
ten; € 30,- per groep per gids; min. 10 personen).

Deze stadswandelingen zijn allen uit te breiden met een High Tea 
of een bottertocht. 

Ervaar Elburg

Tevens kunnen 
de wandelingen 
gecombineerd 
worden met een 
bezichtiging op 
de volgende locaties: Botterwerf ‘de Hellege’, Museumsmederij 
‘de Hoefhamer’, voormalige Visafslag, Lötters Edelstenen met 
een lezing door Marcel Lötters. Ook zonder stadsgids maar met 
een brochure kunt u in en om de stad prachtige wandelingen 
maken. Deze zijn te koop bij de VVV. Onderstaande wandelingen 
bevelen wij van harte aan:
’t Pad door de Vrijheid   € 1,50
Elburger Landgoederenpad  € 1,50
’t Pad rond de Zoandweg   € 1,50
Stadswandeling   € 1,75
Fotopuzzeltocht   € 1,75

Alle wandelingen kunnen geboekt worden bij VVV Elburg / 
Museum Elburg, Jufferenstraat 6-8, 8081 CR, Elburg.
Voor boekingen kunt u bellen naar 0525 - 681341 
of een mail sturen naar info@museumelburg.nl.
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Waar vroeger de stoomtreinen van de GOLS en 
de goederentreinen van de AKZO reden kunt 
u nu zelf spoorfietsen over echte treinrails. Rij 
langs overwegen, bruggen en sluis  en proef 
de sfeer van vroeger.  Het ene moment rijdt 
u nog in de stad langs de Kuipersdijk om het 
volgende moment al een brug te passeren 
over een weg of rijdt u ruim 8 meter boven het 
water van het Twentekanaal!
 
Dienstregeling
Spoorfietsen Hengelo – Twekkelo
 
Kuipersdijk 48a 
(achter Raab-Kärcher) Hengelo
Reserveringen: 06 43678710
(Alle dagen van de week)
 
Ochtendritten Middagritten
10.00 – 10.30 Heen 14.00 – 14.30 Heen
11.00 – 13.00 Terug 15.00 – 17.00 Terug

Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u 
om uw rit vooraf te boeken. In vooroverleg met 
de organisatie kan worden afgeweken van de 
dienstregeling. Een enkele rit op een spoorfiets 
duurt ongeveer 15 – 20 minuten!
 
Voor meer informatie: www.spoorfietsen.nl
Facebook: Spoorfietsen Hengelo-Twekkelo

Spoorfietsen in Twente

U kunt dat vinden bij Theeschenkerij 
Boeren-goed in Oosterwolde. En wat is dan 
dat gevoel? Rust. Pure beleving. Geluks-
gevoel. Smakelijk. Idyllische vergezichten. 
Rondstruinen. Arrangementen. Het actieve 
buitenleven.

Theeschenkerij Boeren-goed, Eekterweg 34, 
8097 PE Oosterwolde, 0525 – 68 57 24
www.boeren-goed.nl

Het ultieme geluksgevoel?

Het Rode Hert in Beekbergen biedt u een smaakvol ingerichte Finse 
bungalow, aan de rand van het bos.
Twee slaapkamers, badkamer, vloerverwarming, een mooie tuin met 
terras en lounge meubilair, alle denkbare keuken- en woonkamerap-
paratuur… het zal u aan niets ontbreken!
En als welkomstcadeautje: in de koelkast staat een fles bier Sebastia-
nus Tripel voor u klaar, speciaal gebrouwen voor Het Rode Hert.

Geniet van alle seizoenen bij Het Rode Hert.
Engelanderweg 29, 7361 CT Beekbergen, 
055 - 506 1359/06 - 221 847 03, www.hetrodehert.nl

In onze Finse bungalow zal het u aan 
niets ontbreken...

Een fietspicknickroute van Theeschenkerij Boeren-
goed is de ultieme manier om de schitterende 
omgeving van de Veluwezoom te verkennen. Voordat 
u aan uw fietstocht begint, wordt u ontvangen met 
koffie/thee en appeltaart. Voor onderweg krijgt u 
een goed gevulde picknickmand van het boerenland 
mee. U kunt zelf een keuze maken uit verschillende 
fietsroutes.

Zo is er een prachtige tocht langs de Veluwezoom 
en tijdens uw tocht ontdekt de weidse polders, het 
Drontermeer, het schilderachtige vissersstadje Elburg 
en het Veluwemeer. U krijgt een goed beeld van hoe 
de strijd tegen het wassende water in de loop der 
eeuwen moet zijn geweest.

Verder zijn er schit-
terende routes die u 
langs verschillende 
landgoederen voeren. 
Met statige landhui-
zen, prachtige oude 
boerderijen en afwis-
selende landschappen. 
Daarnaast is er de bij-
zondere tocht Beleef 
de IJsseldelta.
De routes variëren in 
afstand van 16 km t/m 
40 km.
Bij Theeschenkerij 
Boerengoed kunt u voor € 6,- per dag 
uw fiets huren.

Bron: www.boeren-goed.nl/fietspicknick.htm 

Boer’n fietspicknickroute



BETER 
MET 
VIS

HAVENKADE 10 | 8081 GP ELBURG | 0525 690054 | WWW.TBOOTHUIS.NL

Welkom op de Pasar Malam Harderwijk 2016
Wij heten u van harte welkom op de Pasar Malam 
Harderwijk in het weekend van 15 & 16 oktober 
2016. Weet u dat Harderwijk al een lange Indische 
historie heeft! Al vanaf het jaar 1814 vertrokken 
vanuit Harderwijk ‘kolonialen’ naar het toenmalige 
Nederlands-Indië. De kazerne van waaruit dat 
gebeurde staat nog steeds in de stad.

Veel later, in de jaren rond 1950–1960 kwamen veel 
Indische Nederlanders met hun gezinnen naar Har-
derwijk, omdat de mannen bij defensie werkten, in 
de vele kazernes en legerplaatsen in Harderwijk en 
omgeving. Sinds een aantal jaren heeft Harderwijk 
weer een actieve culturele Nederlands Indische 
Stichting onder de naam ‘Indische Harderwijkers’.

Er zijn, naast het heerlijk authentieke Indisch eten 
veel stands met kleding, sierraden en snuisterijen 
en uiteraard goede muziek. Maar het gaat er 
natuurlijk vooral om elkaar te ontmoeten. Onze 
gastvrouwen zullen u op deze dagen ontvangen en 
zo nodig behulpzaam zijn met al uw vragen over 
de Pasar Malam Harderwijk.

Onze Pasar Malam wordt gehouden in twee hallen 
van “Sportcomplex De Sypel” en een grote tent op 
het buitenterrein van het Sportcomplex. Op beide 
dagen is er een zeer gevarieerd muzikaal pro-
gramma, met een keur van 13 bekende artiesten 
en muzikanten. En natuurlijk zal het “Indisch eten” 
niet ontbreken. Voor dit jaar hebben wij 4 grote res-

taurants voor u kunnen arrangeren. De organisatie 
van de Pasar Malam is in handen van de Stichting 
Pasar Malam Harderwijk met medewerking van het 
ROC Landstede in Harderwijk. Houd deze website 
goed in de gaten voor aanvullingen en verder 
nieuws, maar noteer 15 en 16 oktober alvast in uw 
agenda. Tot ziens in Harderwijk!

Stichting Pasar Malam Harderwijk
Triasplein 69, 3845 GD  Harderwijk
T: (0341) 433 444
E: info@PasarMalamHarderwijk.nl
I: www.PasarMalamHarderwijk.nl

De Bourgondische Beleving kunt u onder 
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Stiftung 
Kloster
Frenswegen

O V E R D E N K I N G  · V O R M I N G  · B I J E E N K O M S T  

Stiftung Kloster Frenswegen O E C U M E N I S C H E  O N T M O E T I N G S C E N T R U M  E N  P E N S I O N
Klosterstraße 9, D -48527 Nordhorn, Telefon +49 59 21 82 33 - 0, Fax +49 59 21 82 33 - 19, www.kloster-frenswegen.de

Ontdek de oecumenische ontmoetingscentrum en pension Klooster Frenswegen aan de rand
van Nordhorn! Omringd door eeuwenoude kloostermuren en een unieke sfeer, is het klooster
een ideale en populaire locatie voor conferenties en seminars. Het klooster beschikt over
49 kamers, variërend van eenpersoonskamers tot vierpersoonskamers, zeven vergaderzalen,
een auditorium, twee kamers met een open haard en een kapel wat ruimte biedt voor 200
personen. De directe verbinding met de Duits-Nederlandse netwerken van fietspaden of zelfs
voor een kanotocht biedt het de mogelijkheid om te stoppen en te overnachten. 

Kloster_Anzeige_148x148_NL_Layout 1  15.08.14  21:54  Seite 2

Culinair
genieten bij
restaurant

Intens

Bloemenksweg 38  7383 RN Voorst (Gelderland) | T +31 (0)55 368 26 18 | www.restaurantintens.nl

Dineren en lunchen in restaurant Intens is zorgeloos en heerlijk genieten in een sfeervolle omgeving, 
met uitzicht over het prachtige meer van Bussloo. Op de menukaart prijken vele mooie gerechten, 
samengesteld met passie voor pure smaken en waarbij de beste ingrediënten, biologisch en veelal 
uit de streek, de basis vormen. (Restaurant Intens bevindt zich in Hotel Thermen Bussloo)

Reserveer direct via: www.restaurantintens.nl

Bekroond door 
Michelin met een 
Bib Gourmand!

De Bib Gourmand is een kwaliteitskeurmerk 
voor een  keuken met een uitstekende prijs/ 

kwaliteitsverhouding. In Nederland zijn 
slechts 133 restaurants met deze 

bijzondere onderscheiding.   Sfeervol&Culinair
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MORE is het grootste museum voor Modern 
Realisme. Ruim 200 Nederlandse topwerken uit de 
afgelopen 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. 

27

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



4-gangenmenu

 
 
 
 

High
Wine

Eten, drinken, ontmoeten

055 - 526 62 20 | www.brasseriebriljant.nl
Distelvlinderlaan 180 | 7323 XA Apeldoorn 

Eten, drinken, ontmoeten

055 - 526 62 20 | www.brasseriebriljant.nl
Distelvlinderlaan 180 | 7323 XA Apeldoorn 

Eten, drinken, ontmoeten

055 - 526 62 20 | www.brasseriebriljant.nl
Distelvlinderlaan 180 | 7323 XA Apeldoorn 

Vanaf heden kunt u iedere dag van de week genieten van een 
luxe High Wine 4-gangenmenu bij Brasserie Briljant. Onze High 
Wine bestaat uit een proeverij van 4 mooie wijnen, geserveerd 
tezamen met passende koude en warme gerechtjes. Deze 
heerlijke gerechtjes worden met zorg voor u geselecteerd en 
worden aangepast aan het seizoen.  Zo serveren wij o.a. huis-
gemarineerde zalm met vanille en groene aspergesalade, een 
canape met geitenkaas en seranoham, diverse soorten kazen 
en crudite. Beleef zelf deze unieke High Wine ervaring en laat 
u verrassen!

High Wine 4-gangenmenu
•  Cabernet Sauvignon (Colchagua Valley- Chili)
•  Domiziano Negroamaro (Puglia- Zuid Italie)
•  Panul Sauvignon Blanc (Curico Valley- Chili)
•  Panul Chardonnay (Central Valley- Chili)

€ 24,95 p.p.
Gelieve 1 dag van te voren reserveren.
Te gebruiken tussen 12:00 - 17:00 uur.

TIP: High Wine cadeaubon, 
voor een echt briljante verrassing!



Veluws Museum
Hagedoorns Plaatse

Ledderweg 11  8161SZ Epe 0578-627162 www.hagedoornsplaatse.nl

Terug naar toen
Proef de culturen 27 aug.

Cultuur op de Veluwe

Poppenhuizen 
     en kijkkasten

Veluwse klederdrachten
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Recept voor Romanoff saus

Ingrediënten
• 250 gr. aardbeien 
• 3 el suiker 
• 3 el water 
• 2 druppels citroen 
• 4 el aardbeienlikeur 
• 1 1/2 el. wodka 
• 200 ml. slagroom 
• 3 el suiker 

Materialen
• Schalen
• Garde
• Spatel

Bereiden
250 gr.aardbeien wassen en in stukjes snijden . 3 
el water met de suiker koken, af laten koelen en 
bij de aardbeien gieten en blenderen. 
Druppels citroensap en 2 el. aardbeienlikeur 
toevoegen, doorroeren en wegzetten. 
Slagroom stijf kloppen met 3 el. suiker. 
Aan de slagroom de aardbeien saus,  1 1/2 el. 
wodka, 2 el. aardbeienlikeur toevoegen. 
Voorzichtig omroeren en koud wegzetten. 
Serveren met gesneden aardbeien, bolletje vanil-
leijs en heerlijke  merinque schuim. Foodlovers @ de Middenstip

Hoofdstraat 46, 8162 AK Epe
Telefoon 0578 - 612 232

Bruiloft of Jubileum  
Vergadering of Personeelsfeest

Of zomaar iets?!

Iets te 
vieren

Dan ben je bij de Middenstip 
op de juiste plek! Vraag naar de 

mogelijkheden.

De Middenstip | Hoofdstraat 46 | 8162 AK Epe
0578 - 612 232 | info@demiddenstip.nl



De Veerpoort    B&B
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Groene gemeente 
                       met rijke historie

Epe ligt prachtig tussen Veluwe en IJssel. Het is een echte 
recreatiegemeente met duizenden hectaren puur natuur-
schoon. Wie door de gemeente Epe rijdt, komt naast de 
dorpen Emst, Epe, Oene en Vaassen, verschillende buurt- en 
landschappen tegen. Alle dorpen in de gemeente Epe hebben 
ieder hun eigen karakter, kenmerken en sfeer. 

Grote variatie in landschappen
Epe kent een grote variatie in landschappen: bossen en heideter-
reinen van de Veluwe, natuur in landgoederen en de open IJssel-
vallei. Op de flanken van het Veluwemassief liggen langgerekte 
overgangsgebieden, waarin beken en sprengen afstromen 
richting het dal van de IJssel. 

Cultuurhistorisch erfgoed 
Epe is een groene gemeente met een rijke historie. De na-
tuurgebieden en het cultuurhistorisch erfgoed worden hoog 
gewaardeerd door de vele toeristen en recreanten die Epe 
bezoeken. Het bijzondere bekenstelsel, oude (water)molens, 
het 16e eeuwse kasteel De Cannenburch in Vaassen en de ‘celtic 
fields’ (prehistorische akkers) zijn enkele belangrijke kenmerken, 
die samen met het Veluwse landschap bepalend en waardevol 
zijn voor het grondgebied van gemeente Epe. De gemeente telt 
veel campings en bungalowparken. Wandelen en fietsen zijn 
belangrijke activiteiten.

De dorpen
Het dorp Epe ademt de sfeer van recreatie en cultuur. Er is een 
aantal jaarlijks terugkerende activiteiten die in de wijde omtrek 
bekend zijn, zoals E-pop, Jazz comes to Town en Epe on Ice. 
Daam’s Molen in het centrum van Vaassen is bepalend voor het 
dorpsgezicht. Grote publiekstrekker is kasteel De Cannenburch 
met zijn omringende vijvers en bos. In Emst zijn verschillende 
outdoor activiteiten mogelijk. Er is een waterskibaan en een 
landelijk bekend welness resort. De tweejaarlijkse Emster 

Rijtuigendag op Tweede Pinksterdag is regionaal zeer 
bekend. Oene stond bekend als ‘klompendorp’, vanwege de 
vele klompenmakers die het vroeger kende. Het dorps-
gezicht van Oene wordt bepaald door de markante kerk, 
het dorpsplein en het naastliggende café-restaurant.

Reebok in Vossenbroek. Fotograaf Gerrit van Vemde.

Mountainbiken op de Veluwe. Fotograaf Liesbeth van Asselt.

Al sinds 
1960 
in Gortel

Marktplein 4, 
Vaassen
tel. 0578-576233

Onze B&B en galerie is een ideale 
uitvalsbasis voor een meerdaags 
verblijf in zinnenprikkelend 
Doesburg en prachtige omgeving. 
Fiets-, auto- en voettochtjes, ge-
zellig dineren in Doesburg, heerlijk 
slapen tussen de kunstuitingen… 
wat wilt u nog meer?
En we zijn supertrots op onze Vier 
Tulpen Classificatie van de Stich-
ting Bed & Breakfast Nederland!

Welkom, namens uw 
gastheer Pieter Sloot.
Veerpoortdijk 5, 6981 LA 
Doesburg, 0313 - 840 602, 
www.bed-breakfast-doesburg.nl 



Kevelderstraat 15, 7141 BE Groenlo
0544 - 464 860 - www.langegang.nl 

Bij Grolsch Brouwhuys De Lange Gang 
maakt u werkelijk van alles mee. 

Op deze historische, authentieke locatie 
kunt u bijvoorbeeld genieten van een heerlijke 

lunch of voortreffelijk diner. We hebben een 
ruim aanbod aan smakelijke gerechten, 

variërend van een klein hapje tussendoor tot 
een uitgebreide maaltijd. U bent bij Grolsch 
Brouwhuys De Lange Gang altijd aan het 

juiste adres! En natuurlijk zijn wij een 
vertrouwd adres voor bier van topkwaliteit. 

Bier met een geschiedenis, bier met een verhaal.

Komt u het ontdekken? Graag tot gauw.

Kunst in Brummen
De stichting ART-Brummen is een samenwerkings-
verband van 6 kunstenaars en vormgevers in Brum-
men en omgeving.
ART organiseert een open atelierroute in de 
gemeente Brummen en directe omgeving. Liggend 
aan de IJsselvallei en de Veluwezoom is het route-
gebied van grote landschappelijke waarde.

Op alle locaties ligt een fietsroutekaart/-beschrijving 
klaar. Uiteraard kunt u ook lopend of met de auto 
van kunst naar kunst door een prachtig stukje 
Nederland.
Alle ateliers zijn open op zaterdag en zondag 30 & 
31 juli en 29 & 30 oktober  van 11.00  tot 17.00 uur.

Beide weekenden zullen er in de diverse ateliers 
gastexposanten hun werk tonen. Informatie hierover 
staat voor elk ART-weekend op de website onder het 
kopje Nieuws; www.art-brummen.nl
Wilt u graag op een ander tijdstip een of meerdere 
ateliers bezoeken, belt u 
dan met de desbetreffende 
kunstenaar(s). Gegevens 
vindt u op de website.

Stichting ART-Brummen 
Joop van Ulden
Kerkstraat 6
6971 AE Brummen
0575 - 560 131
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Museum Staphorst

Verleden en heden zijn nauw met elkaar verbonden, zo ook 
in Staphorst. De nieuwe entree- en ontvangstruimte en 
het Museum Staphorst geven deze ontwikkeling weer. Het 
museum gevestigd in een traditioneel gebouwde boerderij, 
is op typisch Staphorster wijze ingericht. Het woongedeelte 
bevindt zich nog in oude staat.  Waar vroeger de stal was, 
is nu de expositieruimte waar de bijzondere cultuur en 
klederdracht wordt tentoongesteld.  

Naast de vaste expositie zijn er ook tijdelijke exposities. 
In 2016 is er tot  21 december de tijdelijke expositie van 
de Haagse fotografe Marianne Dommisse (1927 – 2014) 
met een selectie uit haar foto-impressie van Staphorst 
(1959 – 1965) waarin ze een beeld geeft van het dorp en zijn 
culturele tradities. Haar zwart-wit foto’s laten een beeld 
zien van de interieurs en exterieurs van de boerderijen, het 

werk op het land en de spelende kinderen, waaronder het 
‘speulhuusie’.

Ook is er een uitgebreid activiteitenaanbod met onder an-
deren workshops, klederdrachtshows en de Streekgerech-
tendag waar u kunt genieten van traditionele kost. Voor 
groepen zijn er een aantal arrangementen samengesteld, 
zoals rondleiding en kledingpresentaties.

Openingstijden: van 1 april tot 1 november - dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vanaf 1 november 
tot 1 april op woensdag – en zaterdagmiddag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie op: www.museumstaphorst.nl

Er zijn maar weinig gemeenten die zo tot de verbeelding spreken 
als Staphorst. De lange lintbebouwing en haar kleurrijke boer-
derijen, de klederdracht die nog steeds volop wordt gedragen 
maken Staphorst tot een unieke plek. 



         ’t Hofke 

Voor rust en natuur 

 

 

 

Op één kilometer van het veer 
Olburgen-Dieren (Gelderse IJssel) 
Prachtig fiets- en wandelgebied 
IJsselvallei , Achterhoek en 
Veluwezoom binnen handbereik 
Nabij Bronkhorst, Doesburg, Zutphen 

Capellegoedweg 4A,  
7225NG  Olburgen   T: 0575 450 544 
www.minicamping-thofke.nl 
minicamping-thofke@planet.nl 
 

Welkom bij de horecalocaties van Aveleijn!

Voor de lekkerste zelfgebakken taart, een heerlijke lunch en de 
leukste bediening ben je bij een van de horecagelegenheden 
van Aveleijn aan het juiste adres. Bij deze dagbestedingslocaties 
bereiden en serveren cliënten met een verstandelijke beperking, 
onder begeleiding, de gerechten.

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of lage sociale redzaamheid 
in de gemeente Berkelland en de 14 Twentse gemeenten.

Schenkerij Wattez 
in Enschede

Schenkerij Wattez is prachtig gelegen 
in het monumentale Van Heekpark 
in Enschede. De locatie is rolstoel-
toegankelijk en biedt binnen ca. 40 
zitplaatsen met zicht op het park. 
Zomers zit je heerlijk op het grote, 
kindvriendelijke terras onder de 
bomen.

Contact
Roessinghsbleekweg 20
7522 AJ Enschede
Tel: 053-4344511
www.schenkerijwattez.nl

Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag 10:00 - 17:00 uur

Brasserie ’t Peerke 
in Denekamp

‘t Peerke is gelegen in het centrum 
van Denekamp. Bij kouder weer is 
het aangenaam zitten in de serre. Zo-
mers geniet je op het terras onder de 
bomen. Gebruik van Wi-Fi is gratis. 

Contact
Vledderstraat 22, 7591 DJ Denekamp
Tel: 0541-760022
www.brasserie-peerke.nl 

Openingstijden
Maandag 10:00 - 16:00 uur
Dinsdag, woensdag, vrijdag  10:00 - 
17:00 uur
Donderdag 10:00 - 21:00 uur
Zaterdag 11:00 - 16:00 uur
Zondag gesloten

Lunchroom Feijn
in Almelo

Lunchroom Feijn is gevestigd in een 
monumentaal pand en ligt hartje 
centrum, naast de Grote Kerk in Al-
melo. Naast een overheerlijke lunch 
serveert Feijn iedere donderdag-
avond een driegangen daghap. 

Contact
Kerkstraat 12
7607 BS Almelo
Tel: 0546-458859
www.lunchroomfeijn.nl

Openingstijden
Maandag, dinsdag, woensdag, vrij-
dag, zaterdag 10:00 - 16:00 uur
Donderdag 10:00 - 21:00 uur
Zondag gesloten

Bij restaurant Jan van de Krent is het huiselijk, ambach-
telijk, betaalbaar en uit de kunst. 
De gerechten bestaan uit verse en eerlijke producten, 
zoveel mogelijk uit de regio. 
Jan van de Krent is gespecialiseerd in vis, schaal- en 
schelpdieren (direct na vangst geleverd) en in vlees. Het 
menu wordt telkens aangevuld met seizoensgerechten 
van asperges tot wild.
Alles wordt door eigenaar en chefkok Chiel Dohmen 
zelf gemaakt, van de bonbons en het ijs tot het roken 
van zalm en het bakken van het bijzondere brood. Plus 
natuurlijk de tongstrelende gerechten… Dat is ‘made by 
Chiel. Samen met zijn getalenteerde team trakteert Chiel 
u graag op een lunch of diner dat uw stoutste verwach-
tingen overtreft. U kunt genieten van de ongedwongen 
sfeer, de uitgelezen keuken en de gastvrije en attente 
bediening. Dit is ‘uit eten’ zoals het volgens Chiel hoort! 
Wilt u eerst een aperitief op de zitstoep om te genieten 
van het park? Als sommelier zorgt Chiel voor uitstekende 
bijpassende wijnen. Bij restaurant Jan van de Krent kunt 
u dagelijks* dineren vanaf 17.00 uur. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag kunt u bovendien lunchen tussen 
12.00 - 14.00 uur. 

Gewoon lekker!!: 

Burgemeester 
Dijckmeesterweg 27b 
7201 AJ Zutphen, 
Tel.: 0575 51 92 71
www.janvandekrent.eu
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De Boerderij is een kleinschalig gemengd bedrijf in de mooie, landelijke omgeving van Oene 
waar onze cliënten flink aanpakken. Een boer is immers nooit klaar. We zijn een werk-
leerbedrijf waar cliënten zich kunnen ontwikkelen op de diverse aspecten van werken op 
een boerderij.

Een cliënt die graag buiten werkt en affiniteit heeft met dieren is op De Boerderij helemaal 
op zijn plaats. We verzorgen de dieren, onderhouden de (moes)tuin, kloven hout en maken 
meubels van steigerhout. Cliënten kunnen bij ons zelfs leren rijden op een tractor. 

Natuurlijk zijn er ook werkzaamheden van huishoudelijke aard, zoals schoonmaken, bood-
schappen doen en het verzorgen van de lunch. En sinds kort behoort ook het verzorgen van 
de Bed & Breakfast-huisjes tot de vaste taken. 

De capaciteiten van cliënten komen hier goed tot hun recht.

renkum
 

landgoed 
quadenoord

data workshops
28 mei - 3 oktober 2016

beeldentuin
gratis toegang  

365 dagen per jaar open

contact
Egbert Koker - 06 1068 4849

info@quadenoord.nl
Quadenoord 4, 6871 NG 

Renkum

2016
 beelden bij debeek www.zimbabwe.nl

De Boerderij
Hogestraat 5
8167 PS Oene
0578-641011

info@de-passerel.nlMuseumcafe De Kribbe
In Museumcafé De Kribbe maakt u kennis met de geschiedenis van een 
oud boerenland, ‘de Wilpse Klei’. Het verhaal wordt verteld aan de hand 

van door paardenkracht aangedreven landbouwvoertuigen en werktuigen. 
Hier wordt een goed beeld geschetst van de agrarische en industriële ont-

wikkeling van deze streek in de vorige eeuw. De collectie in het 
museum is opgebouwd door Willy Gooiker, een biologisch boer en 

ondernemer in hart en nieren. Bezoek voor meer informatie en 
openingstijden onze website

Museumcafé De Kribbe
Weerdseweg 6a, 7384 CJ Wilp, Telefoon: 0571-262522

Email: info@dekribbe.nl - www.dekribbe.nl

Ervaar de kracht van stilte in de Achterhoek
Rezonans is een plaats van natuur, rust, ruimte, ontspanning, 
inspiratie en genieten.
Een bezinningscentrum op een prachtige plek met uitzicht 
over de weilanden en de bossen. 
Ons holistische welzijnscentrum is een krachtplaats waar 
het nieuwetijdsbewustzijn op aarde stevig verankerd is.
Rezonans biedt onder andere één- en meerdaagse verblijfs-
arrangementen en diverse retraitemogelijkheden, waarbij 
meditatie, creativiteit, natuurbeleving, klank en healing 
kernelementen zijn. U bent ook welkom in onze B&B! 
Kom tot rust, kom tot inzicht, bij Rezonans!

Ans de Graaf, 
Oude Borculoseweg 12, 7231 PR Warnsveld
0575 – 431 171, 06 -  512 57 921
www.rezonans.nl  |  www.floweroflifewebshop.nl 
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Zie, de Veluwe leeft...

De Beekse Hoeve
Heideweg 2a, 6731 SN Otterlo, info@beeksehoeve.nl

Arrangementen
BBQ tocht
Pannenkoekentocht
Picknicktocht
Onbeperkt eten en drinken
Boerenmidgetgolftocht

Eten & drinken
BBQ
Diner
Buffet
3 Gangen menu

Activiteiten
Survival/teambuiding
Pijl & Boogschieten
Huiffietsentocht
Voetgolf
Oud Hollandse spelen

De Veluwe is bossen en heide, ruimte en rust, uiter-
waarden landbouw, heuvels, valleien en zandverstui-
vingen, historische stadjes, gezellige vakantiedorpen 
en bijzondere attracties. Kortom: een gebied waar 
jong en oud van alles kunnen beleven.

De Veluwe telt zo’n 600 verblijfsaccommodaties, van 
eenvoudige boerencampings en B&B-adressen tot 
luxe bungalows en hotels. Wandelen en fietsen zijn de 
populairste manieren van actief bezig zijn, vandaar 
ook het uitgebreide fietsroutenetwerk met ruim 1.600 
kilometer aan fietspaden! Ook het aanbod van wandel-
routes groeit de laatste jaren sterk.
De mogelijkheden om actief te zijn op de Veluwe zijn 
eindeloos… van zwemmen en golfen tot paardrijden, 
huifkartochten, outdoor arrangementen, boerenmid-
getgolf, boogschieten en picknicken tot en met high 
teas en walking dinners.
Een goed startpunt voor veel van deze activiteiten is 
De Beekse Hoeve in Otterlo.

Houdt u van de natuur, van wandelen, fietsen en leuke 
uitstapjes? En zoekt u een verblijfsaccommodatie die 

in trek is bij rustzoekers, families, hondenbezitters, 
gezinnen met kinderen of groepen (met begeleiders)? 
Dan kiest u ongetwijfeld voor die plek op de Veluwe 
die u dat alles kan bieden. Een plek als vertrekpunt 
voor vele spannende, interessante en leuke tripjes die 
u in dit populaire vakantie- en recreatiegebied volop 
kunt maken. Zo’n plek is Vakantieoord Het Lorkenbos 
in Otterlo. Geliefd bij velen, met name door de vele 
verblijfsmogelijkheden. Kamperen, de (sta)caravan of 
het chalet, maar zeker ook de vakantiebungalows en 
familiehuizen vinden gretig aftrek bij een toenemende 
stroom toeristen van uiteenlopende leeftijden.

Ontdek het zelf: de Veluwe leeft!
Bronnen: 

www.beeksehoeve.nl 
en www.lorkenbos.nl 

Voor bedrijven, families en
verenigingen

Wildspeurtochten
ATB Tochten
Boswandeling
Veluwse schemertocht
Bos fietstochtJan Niebeek

ZIE de Veluwe Leeft
       info@ziedeveluweleeft.nl
www.ziedeveluweleeft.nl

Tel: 0341 - 842044
06 464 717 60



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 ART Fiets Route Brummen 2016

De stichting ART-Brummen is een samenwerkings-
verband van 6 kunstenaars en vormgevers in 
Brummen en omgeving.
Tijdens uw fietstocht kunt u op zaterdag en zondag 
30 & 31 juli en 29 & 30 oktober van 11.00  tot 17.00 
uur alle ateliers bezoeken.
De fietstocht is in totaal 29 km lang en de deelne-
mers in 2016 zijn:

1.  Mieke Diekmann 
 met bronzen beelden 
 en schilderijen
2.  Ivonne Drosten  
 met schilderijen en tekeningen
3.  Piet van Middelaar 
 met beelden en schilderijen
4.  Annie Elissen 
 met schilderijen 
 en objecten
5.  Joop van Ulden 
 met keramische 
 waterornamenten 
 en vogelhuisjes
6.  Analies Martin 
 met raku keramiek

Op de website kunt u de 
routebeschrijving met kaart 
downloaden: 
www.art-brummen.nl

Wij wensen u veel 
kunstzinnig fietsplezier!

 

‘t Smallert
G E Z I N S P A R K

Smallertsweg 8 • 8166 KD  Emst
 T: (0578) 661621 • E: info@smallert.nl

Kijk voor openingstijden op www.smallert.nl

 Kom vissen op forel in één van onze 
 visvijvers. Ga mee met de rondleiding  
 langs de kweekvijvers en probeer met  
 je handen zo’n gladde vis te vangen. 
Natuurlijk staat onze forel ook op de menukaart.

Spectaculaire glijbanen (ook waterglijbaan), interactieve spel-
letjesboog, trampolines, minicarbaan, pontjes, kanovijver, speel-
boot, klimtoestellen en nog veel meer vind je in ons speelpark!

Zelf kaarsen maken volgens de eeuwenoude 
methode, een leuke bezigheid voor jong en oud! 
Ook ideaal voor kinderfeestjes!
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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.

Forellenkwekerij ‘t Smallert
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Forellenkwekerij ’t Smallert: een cultuurhistorische, 
duurzame kwekerij waar de kunst van het forelkweken 
nog wordt verstaan. Smakelijke forellen groeien op 
in het zuivere sprengwater vanuit de bossen van het 
Kroondomein. Met veel tijd, ruimte en aandacht worden 
zij grootgebracht door vader en zoon forellenkweker. 
Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat er een 
topkwaliteit vis ontstaat!

Onze forellen en zalmforellen zijn vers verkrijgbaar voor in 
de pan, oven of voor op de barbecue. Ook roken wij onze 
vis op ambachtelijke wijze in onze op hout gestookte rook-
tonnen. Heerlijk voor op een stokbroodje, in een groene 
salade of voor bij de borrel. Zelf vis leren roken? Dat kan 
tijdens onze rookcursus! Na afloop neem je je gebruikte 
rookton mee naar huis zodat je ook daar aan de slag kunt.

In onze winkel kun je 7 dagen per week terecht voor ons 
‘’Erkend Veluws Streekproduct’’, namelijk ook onze heer-
lijke vis. In onze vitrine vind je smakelijke gerookte (zalm)
forel uit eigen kwekerij. De gerookte vis is vacuüm verpakt 
zodat ze langer vers blijven en makkelijk te vervoeren en te 
bewaren zijn.  Ook vind je in onze vitrine verse, onbe-
reide forel. En vers = vers! Iedere ochtend maken wij een 
dagverse voorraad. Verse forel laat zich goed bereiden in 
de oven of koekenpan maar is ook uitermate geschikt voor 
op de barbecue. Geen inspiratie? Vraag ons om een lekker 
recept! Je vindt onze vis ook op de menukaarten van vele 
restaurants. Ook zijn onze visjes regelmatig te vinden in 
boodschappenpakketten.

Meer weten over onze forellen? Volg dan een rondleiding 
over de kwekerij. Deze begint met een filmpje over het wel 
en wee van onze prachtige vissen. Daarna gaat er een gids 
mee langs de kweekvijvers en worden de vissen gevoerd. 

Tijdens het voeren mag je proberen een forel met je han-
den te vangen. De rondleiding eindigt bij de rookton met 
een toastje vis uit eigen kwekerij.

Naast de forellenkwekerij vind je op ’t Smallert ook een 
uitgebreid speelpark, visvijvers, een kaarsenmakerij en 
een (dag)restaurant. Kortom, alle ingrediënten voor een 
gezellig dagje uit!
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Oranjelaan 56 - 58, Nijkerk, 088-0369370
www.prinsheerlijknijkerk.nl  -  033-2454300



Boerderij de Vrije Geest in Toldijk

Een prachtige locatie voor:
Bed & Breakfast in mooie complete studio’s
Groepsruimte
Vuurplaats
Veel rust en natuur, in het mooie coulisselandschap

www.boerderijdevrijegeest.nl 

We ontvangen U graag!
   

Wolfsstraat 3, Toldijk

Op het gezellige terras van Taveerne ’t Pandje 
in Geldermalsen kunt u genieten van een lekker 
kopje koffie met appelgebak, een heerlijke lunch 
of een eenvoudig diner. Uiteraard kunt u ook 
bij ons terecht voor gewoon een hapje en een 
drankje.
U vindt ons op www.het-pandje.nl 
of via Facebook. 

Ons adres: Marktplein 2, 
4191 AC Geldermalsen
Telefoon 0345 - 576 597.

redactie Lepeltje lepeltje

Apeldoorn en Zwolle
Een kleine gezellige boerencamping met 25 ruime kampeer-
plaatsen, midden tussen de bossen en weilanden in het 
Veluwse landschap. 
In alle rust genieten van het echte boerenleven, dat is wat 
we u bieden. Maar ook een mooie speeltuin, een gezellige 
kantine én overheerlijke streekproducten in ons winkeltje 
Ut Pitje!

We begroeten u graag op Camping Nieuw hof, 
Nieuw Hofweg 4/1, 3784 VJ Terschuur, 0342-46 18 35, 
www.campingnieuwhof.nl 

Camping Nieuw hof 
in Terschuur

Een prachtige locatie voor een Bed & Breakfast 
in mooie complete studio’s. Tevens beschikken 
wij over een groepsruimte, 
een veldschuur met keuken,
een zwemvijver, vuurplaats 
en jacuzzi. U vindt bij ons 
veel rust en natuur, in het 
mooie coulisselandschap. 

Wij ontvangen u graag!
Wolfsstraat 3, 7227 DP Toldijk, 

T 0575 47 08 67
www.boerderijdevrijegeest.nl

B&B Boerderij de Vrije Geest

Lepeltje Lepeltje .... zomer Gelderland

Lekker lekkerbekken
Van 29 t/m 31 juli zetten diverse mo-
biele food stalls hun beste beentje voor 
om vers bereid, ambachtelijk eten te 
serveren. Van een lichte snack tot een 
heerlijke maaltijd.
Meer dan 20 prachtige mobiele keukens 
uit het hele land laten je het water in 
de mond lopen. Natuurlijk aangevuld 
met lokaal Apeldoorns trots. Dames en 
heren, mogen wij jullie voorstellen aan 
het foodprogramma!

De Wijnbar
Deze kameraden zijn al maanden bezig 
om de lekkerste wijnen te selecteren voor 
Lepeltje Lepeltje. Je kunt wel stellen dat 
ze verstand hebben van de 14 verschil-
lende soorten. Variërend van wit, rood, 
rosé of een heerlijke bubbel. Per glas of 
per fles. De Wijnbar is niet zomaar een 
wijnbar. De Wijnbar is een festival op 
zich. Lekkere wijn, groovy muziek, vun-
zige snorren en er mag gedanst worden! 
Santé!

www.lepeltje-lepeltje.com/apeldoorn
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Pitch en Putt is een geweldige activiteit, omdat het gezellig, 
lachen en laagdrempelig is. De sportievelingen komen aan 
hun trekken en ook de grappenmakers. Iedereen vindt Pitch 
en Putt  leuk! Je speelt 9 of 18 holes en probeert in zo min 
mogelijk slagen op de zeer uitdagende baan een zo laag 
mogelijke score neer te zetten. Naast deze leuke activiteit is 
het uiteraard ook een echte sport.

Pitch & Putt...
Het Golfspel voor iedereen

Waar komt de naam Pitch&Putt vandaan?
De Pitch staat voor de slag naar de vlag. De aanvalsslag bij 
het golfen. Bij Pitch&Putt is de eerste slag al een aanvalsslag, 
meteen de bal naar de vlag. De putt is de slag met de putter, 
de duwslag om de bal in het gaatje (de hole) te krijgen. Het 
ideaal is natuurlijk 1 Pitch en 1 Putt.

Pitsj and Poet, de uitspraak blijft lastig
De meest gemaakte fout is de uitspraak. Putt spreek je uit als 
de oeroude Nederlandse put, zo’n ding waar een deksel op 
kan. Iedereen spreekt het uit als poet. Logisch eigenlijk, het 
lijkt een Engels woord, maar het is helaas wel fout. Waarom 
spreek je het uit als put en niet als poet? Het verhaal gaat dat 
golfen is begonnen met ons aloude knikkeren. De Schotten 
hebben dit van ons gestolen, maar waren te lui om te bukken 
en zijn gaan knikkeren met een stok: golfen dus!

Ontvlucht de drukte van de grote stad en vindt de 
rust in een authentieke fruitboomgaard bij 
minicamping De Pit. 

Binnendijks gelegen aan de Linge is er bij De Pit altijd 
ruimte en aandacht voor mens en dier, kunt u de tijd 
even stilzetten en hoeft u even helemaal niets. 
En als u toch actief wilt zijn: in de directe omgeving 
zijn volop mogelijkheden om te fietsen, te wandelen 
of in de kano te stappen.

De Pit biedt u 20 ruime, autovrije staanplaatsen.

Voel u uit en toch ook weer thuis 
op minicamping De Pit, 
Polderdijk 9, 4156 JG Rumpt, 
telefoon 0345 - 682 741, 
website www.campingdepit.nl

Boomgaardkamperen 
aan de Linge!

Pitch&Putt, genieten in de zomer!
 

Het Golfspel voor iedereen!

www.pitch-putt.nl
 

Bussloo, Diepenheim, Doetinchem, Groenlo, Lemele, Maurik, Papendal, Strand Horst



‘t Hofke: 
minicamping en B+B
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Poffertjes van Oma

Recept voor 
glutenvrije poffertjes

Bereiding:
Alle droge bestanddelen mengen.Vervolgens 
het water van 28 graden toevoegen. Klop er 
1 ei door tot het een glad beslag is. Laat het 
geheel 20 minuten rusten. Uw glutenvrije pof-
fertjesbeslag is klaar voor gebruik: 

EET SMAKELIJK!

Ingrediënten:
100 gram boekweitmeel
100 gram Teffbloem
150 gram Bioculinair
250 gram farina
8 gram zout
10 gram gist
1 ei
1/2 (klein) flesje aroma 
Dr. Oetker 
(naar smaak toe te voegen) en 
1 liter water van 28 graden
een poffertjespan

Poffertjes van Oma

Kerkstraat 75-78

3751 AS Spakenburg 

T .06 100 69 075

info@poffertjesvanoma.nl

www.poffertjesvanoma.nl

In het prachtige rivierengebied van de Gelderse IJssel ligt het mooie, 
kleinschalige bedrijf van minicamping ’t Hofke in Olburgen. Je kunt 
hier van de natuur genieten in de rust, een weldaad voor de mens. 

De eigenaren, Janny Kuiper en Tonny van Deudekom, zijn zeer gastvrij 
en de persoonlijke, vriendelijke benadering ervaren de mensen als 
plezierig. Het is een kleine camping met maximaal 15 plaatsen, waar-
onder ook tentplekken. Tevens is er een kamer voor bed and breakfast 
en er wordt een Yurt verhuurd. Een Yurt is een Mongoolse tent ook 
wel Ger genoemd. De energie in de Yurt is vergelijkbaar met die in een 
piramide. De ronde vorm werkt hieraan mee. ’t Hofke hecht veel belang 
aan duurzaamheid. We vinden het belangrijk dat er bewust wordt 
omgegaan met energie en water, dat het afval wordt gescheiden en dat 
bij het gebruik van een chemisch toilet milieuvriendelijke producten 
gebruikt worden. Het terrein wordt in de nacht alleen verlicht door 
lampjes op zonne-energie om de weg naar het sanitair te vinden. Zo 

veroorzaken we zo weinig mogelijk lichtvervuiling. Jaarlijks wordt ook 
een bedrag van de omzet van ’t Hofke geschonken aan Microkrediet 
voor moeders. Microkrediet voor moeders verstrekt de allerarmste 
moeders in Azië een kleine lening, hiermee kunnen zij een bedrijfje 
starten, inkomsten verdienen en zorgen voor hun gezin.

Combineer het kamperen met het aanbod van De Triskel
Naast het aanbod van kamperen op minicamping ’t Hofke worden ook 
activiteiten vanuit De Triskel aangeboden door Tonny. De Triskel staat 
voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording in leven en werk. 
Zij begeleidt o.a. meditatiemomenten, mindfulnesstraining, labyrint-
workshops, bezinningsdagen en een driedaagse bezinspiratie. Veel 
activiteiten vinden plaats in de Yurt. De atmosfeer in de Yurt is helpend 
en een beleving op zich.
Onze gasten noemen deze plek groots in zijn eenvoud.

Boerderij Groot Antink
Vredenseweg 106, 7141MB Groenlo
Tel. 0544-465945 / 06-14637153
Mail info@grootantink.nl - Site www.grootantink.nl

In de ambachtelijke jammakerij verwerken we ons eigen 
fruit tot eerlijke en heerlijke streekproducten, waaronder 
speciaal jam (met een drankje) en bijzondere chutney’s.
Kom gerust een kijkje nemen terwijl we produceren. 
In de gezellige boerderijwinkel hebben we nog meer 
streekproducten en ook serviezen en leuke, zelf samen 
te stellen streekpakketten.
Of wat dacht je van een lekker boerenijsje.



Pizzeria Ristorante Pibia, ge-
rund door de broers Antonio 
en Rinaldo Pibia, is een au-
thentieke Italiaanse pizzeria 
in een modern jasje. U kunt 
bij ons terecht voor heerlijke 
pizze die Antonio en Rinaldo 
Pibia voor u bereiden volgens 
een traditioneel familierecept. 

Maar ook pasta, vlees, en 
visgerechten maken zij graag 
voor u klaar. De familie Pibia 
is afkomstig van het Italiaanse 
eiland Sardinie. De Sardijnse 
komaf proeft u terug in de 
gerechten, maar ook in onze 
uitstekende Sardijnse wijnen 
en likeuren.

Pibia: 
authentieke 
Italiaanse 
pizzeria in een 
modern jasje.

Beekpark 30, 7311 BZ Apeldoorn
Reserveren kan via: 055-5786283
Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag 
van 16.30 uur tot 23.00 uur.
Maandag gesloten.

Bereidingswijze
1. Zet een pan met water op het vuur en kook de penne volgens 
de verpakking “al dente” (beetgaar)  Zorg dat je voldoende zout 
aan het water toevoegd,  dit doe je natuurlijk door te proeven tot 
het gewenste resultaat is behaald. 

2. Verhit een flinke scheut olijfolie, in een koekepan of wokpan, 
bak hierin de uitjes, de pancetta en de asperges. Voeg na circa 
twee minuten de knoflook en daarna de tomaatjes toe. Laat het 
geheel 1 minuut bakken en voeg daarna een sleef van het kook-
water van de pasta toe en zet het vuur op de laagste stand. 

3. Nadat je de pasta hebt afgegoten zet je het vuur weer op de 
hoogste stand.  Je voegt nu de penne toe  en mengt alles goed 
door elkaar. Tot slot voeg je de parmezaanse kaas en de peterse-
lie  toe en na een paar keren goed mengen is het gerecht klaar. 

Penne met groene asperges 
en pancetta  

“Toen wij nog in Italië woonden op het 
mooie eiland Sardinië, trokken wij in het 
voorjaar vaak met onze vader de natuur 
in om wilde asperges te zoeken. Deze zijn 
sterker qua smaak dan de asperges die 
tegenwoordig het hele jaar door verkrijg-
baar zijn. “

Ingredienten voor 2 personen 
200gr groene asperges  ( in stukjes gesneden)
100gr pancetta in stukjes of blokjes
30gr dungesneden ui 
6 cherry tomaatjes/snoep tomaatjes
1 teentje fijngesneden knoflook 
Olijf olie extra vergine 
250gr Penne 
Handje fijngesneden peterselie  
50gr parmezaanse kaas 
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Anna Reintjes B & B Tesoro Eten & Drinken

Na een dagje Doetinchem, of tussendoor, wilt u de innerlijke mens natuurlijk graag verzorgen. 
Een prima gelegenheid daartoe is Tesoro eten en drinken. Tesoro is eveneens een initiatief van 
Elver. Deze lunchroom kenmerkt zich door zijn Italiaanse sfeer, die terugkomt in de gerech-
ten, maar ook in de sfeer en aankleding. Overheerlijke Italiaanse hapjes, broodjes en drankjes 
worden met liefde aan u geserveerd.  Tesoro bevindt zich in cultuurcluster ‘t Brewinc en is 
daardoor een ideaal uitgangspunt voor een dagje Doetinchem.

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag: 10.00-17.30 uur
zaterdag: 10.00-16.00 uur
zondag en maandag: gesloten

Wanneer u het oosten des lands met een bezoekje 
vereert, mag u Doetinchem niet laten liggen. Een 
bijzonder verblijf is dan de Anna Reintjes B&B. 
De schitterende boerderij staat middenin 
Doetinchem en heeft 4 slaapplaatsen, waarvan 
twee in de oorspronkelijke bedsteetjes. Heeft u 
ooit wel eens een nacht doorgebracht in een 
bedstee? Dan wordt het hoog tijd. 
Vanuit Doetinchem kunt u vervolgens de nodige 
bezienswaardigheden van de Achterhoek 
bezoeken.  
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Wat uw verblijf nog specialer maakt is dat 
de verzorging die u krijgt, afkomstig is van 
cliënten en begeleiders van Elver. 
De achterzijde van de hoeve wordt gebruikt 
als uitvalsbasis voor wijkgericht werken.
Deze organisatie geeft mensen met een 
verstandelijke beperking de ruimte om hun 
eigen plek te vinden in de maatschappij.

Holterweg 138, 7003 DR Doetinchem
Tel: 0314 344760
Mail: annareintjesbenb@elver.nl
www.annareintjesbenb.nl

IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem
Tel: 0314 364865 
Mail: tesoro@elver.nl
www.tesoroetenendrinken.nl

voorheen Fatima Schreuder Groep
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Tijdloos
genieten bij

Thermen
Bussloo

Bloemenksweg 38  7383 RN Voorst (Gelderland) | T +31 (0)55 368 26 40 | www.thermenbussloo.nl

Thermen Bussloo is één van de mooiste, grootste en meest exclusieve sauna-, beauty- en wellness-
resorts van Nederland, gelegen aan het prachtige meer van Bussloo (vlakbij Apeldoorn). Een bezoek 
aan Thermen Bussloo staat garant voor een onvergetelijk dagje wellness. Voor totale ontspanning en 
een complete wellnessbeleving overnacht u luxueus in het naastgelegen Hotel Thermen Bussloo.

Reserveer direct via: www.thermenbussloo.nl

 Tijdloos
genieten


