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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.

Laten we nu eens eerlijk zijn: de afgelopen periode 
had toch helemaal niets met de winter te maken? Het 
leek meer op een verlengde herfst, grotendeels wind 
en gure nattigheid. Nee, dan maar snel op naar het 
ontluikende voorjaar.  Want daar zijn we met z’n allen 
hard aan toe. We willen weer toeren, fietsen, wandelen, 
kamperen en al die andere leuke dingen doen die bij 
dat jaargetijde horen.

Deze voorjaarseditie van de Bourgondische Wandeling 
voor de provincies Gelderland en Overijssel gaat u daar-
bij een handje helpen. We hebben weer van alles uit 
de hoge hoed getoverd… te kust en te keur kunnen we 
wel stellen. Horeca, kunst, cultuur, historisch erfgoed, 
streekproducten, een prachtige fietstocht langs de 
Linge, vermakelijke wandelingen en originele recepten 
om zelf de keukenprins of -prinses te spelen. 

Ongetwijfeld bent u in deze periode ook al aan het 
puzzelen voor een voorjaarsweekendje, -midweekje 
of -weekje weg. Dat komt dan goed uit. In dit nummer 
een mooie en vooral ook brede selectie van adressen 
om te overnachten of te verblijven. Bijvoorbeeld in de 
Achterhoek. Want een flink deel van deze Bourgon-
dische Wandeling staat in het teken van deze streek, 
mede tot stand gekomen dankzij de inhoudelijke 
bijdragen van de Stichting Achterhoek Toerisme.

Al met al wordt het nu wel erg verleidelijk om data te 
prikken en de koffers te pakken. Niet twijfelen, gewoon 
de knoop doorhakken.

De Bourgondische Wandeling wenst u een vrolijk 
voorjaar! 
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Nieuw in onze webshop!

Kleurrijke en originele producten, 
ontworpen door onze kleurmeesters.
 
Neem gauw een kijkje op onze 
webshop en geef jezelf of een ander 
een portie kleur cadeau!

www.webshopdeparabool.nl                  www.deparabool.nl
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B&B’s met een gouden rand

De Pronkkamer is een samenwerking van de top 100 
mooiste Bed & Breakfasts van Nederland. Als gast mag u 
rekenen op een verrassend en uniek verblijf van gegaran-
deerde kwaliteit op prachtige locaties. 

Authentiek 
Iedere accommodatie is weer anders, altijd karakteristiek en 
vaak met een boeiende geschiedenis. Intiem en kleinschalig 
van opzet hebben sommige een rustieke of landelijke sfeer, 
waar anderen weer moderne en speelse elementen bevatten. 
Dankzij hun ligging, achtergrond, uitstraling en aankleding is 
het verblijf in een Pronkkamer altijd een bijzondere ervaring. 

Verrassend 
De authentieke B&B’s van De Pronkkamer zitten vol ver-
rassende elementen. De karaktervolle panden zijn met veel 
creativiteit en liefde omgetoverd tot boeiende pleisterplaat-
sen, voorzien van alle hedendaags 
comfort. Laat u verrassen door 

mooie authentieke kenmerken gecombineerd met geraffi-
neerde details. 

Toewijding 
Uw gastheer en gastvrouw leggen u graag in de watten. Het 
bed waarop u slaapt en het ontbijt waar u mee ontwaakt, aan 
alles is zorg en aandacht besteed. 

Vertrouwd 
Een bezoek aan een Bed & Breakfast die is aangesloten bij 
De Pronkkamer, staat garant voor een geslaagd verblijf bij 
gastvrije mensen, in een omgeving die ruimte biedt om te 
ontspannen en op je gemak te zijn. U bent plezierig op pad en 
overnacht in een omgeving waar u zich gegarandeerd ‘thuis’ 
voelt. Inmiddels zijn er zo’n 90 Pronkkamers. U vindt ze door 
heel Nederland, op de allermooiste locaties.
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www.streekproductendebaander.nlwww.streekproductendebaander.nl

De winkel bij uitstek 
voor eerlijke producten
rechtstreeks van 
het land.

De winkel bij uitstek 
voor eerlijke producten
rechtstreeks van 
het land.

De Baander
Kromme Steeg 1
7772 AV Hardenberg
Tel.: 0523-273755

De Baander
Kromme Steeg 1
7772 AV Hardenberg
Tel.: 0523-273755
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De Bokkepruik
Hessenweg 7, 7771 CH  Hardenberg
Telefoon: 0523 - 261 504
Website: www.bokkepruik.nl

Taart-recept van 
het Volkshuis Deventer

Ingrediëntenlijst stap 1, de bodem:
1,5 rol Tarwebiscuit
120gr. Roomboter
200gr. Abrikozenjam

Bereiding stap 1, de bodem:
Bekleed een springvorm van ongeveer 26 cm. door-
snede met huishoudfolie. Verkruimel de bisquits tot 
grove kruimels door ze in een schone theedoek te 
vouwen en er voorzichtig op te slaan met een stevige 
steelpan.- Gebruik de steelpan daarna om de boter 
samen met de jam te smelten. Na afkoeling kan je de 
kruimels er doorheen spatelen tot je een mooie egale 
massa hebt. Verdeel het mengsel over de bodem van 
de springvorm. Zet de vorm vanaf deze stap en tussen 
de volgende stappen en aan het eind in de koelkast.

Eet smakelijk en niet stiekem voor jezelf beginnen...)

Ingrediëntenlijst stap 2, de vulling:
400ml. Slagroom
150gr. Rietsuiker
500gr. mascarpone

Bereiding stap 2, de vulling:
Klop de slagroom met de suiker tot hij net niet helemaal 
stijf is en voeg dan de mascarpone toe. Blijf kloppen tot 
het mengsel stijf is. Spatel de vulling in de springvorm tot 
1,5 cm onder de rand. ( houd je over? Lekker op je koffie 
of je warme chocolademelk doen.)

Ingrediëntenlijst stap 3, de topping:
250ml frambozensiroop
200ml. Water
500 gram bosvruchten
1 zakje Marmello (voor jam zonder suiker) te krijgen bij 
de natuurwinkels

Bereiding stap 2, de topping:
Breng de siroop met het water en het fruit aan de kook 
en voeg dan 1 zakje Marmello toe. Blijf 3 minuten goed 
roeren met een garde en laat de Jam afkoelen tot hij op 
kamer temperatuur is. Haal de vorm uit de koelkast en 
giet de topping over de vulling. Na een half uurtje in de 
koeling kan je hem aansnijden.

Openingstijden
Maandag	 09:00	 -	 18:00
Dinsdag	 09:00	 -	 18:00
Woensdag	 09:00	 -	 18:00
Donderdag	 09:00	 -	 18:00
Vrijdag	 09:00	 -	 18:00
Zaterdag	 09:00	 -	 17:30
Koopzondag	 11:00	 -	 17:00

www.doppio-espresso.nl/Enschede/enschede.html
Van	Loenshof	2,	7511	HG	Enschede	Tel:	053	750	11	86

Een zintuiglijk feest… mét ster!
In het hart van het Overijsselse Vechtdal en de Sal-
landse Heuvelrug vindt u Hotel Restaurant & Lounge 
De Bokkepruik.

De keuken van het sfeervolle restaurant met Michelin-
ster is het domein van Chef-patron Jaap Istha. Hij han-
teert een modern/klassieke kookstijl en gebruikt daarbij 
vooral heerlijke streekproducten… wat dacht u van de 
door hem zelf geplukte paddestoelen? Ook de vele 
huisgemaakte jamsoorten hebben zijn faam wijd en zijd 
verspreid. Tot de specialiteiten van het huis behoren 
lichtgebakken Coquilles Saint Jacques met gesmoorde 
prei en twee sauzen, Sallands ree met paddestoelen en 
Hardenbergse paddestoelensoep.

In ons Lounge-café met serre kunt u terecht voor koffie 
met huisgemaakt gebak, lunch in de vorm van diverse 
broodjes of maaltijdsalades, verschillende vlees- en 
visgerechten en een dagelijks wisselend dagmenu.  

Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over De 
Bokkepruik, maar beter is het om bij ons te komen 
proeven, om uw zintuigen eens culinair te verwennen.
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Ongewoon goed eten, werken en vergaderen bij 
Het Volkshuis Deventer

Aan de rand van de prachtige Brink bevindt zich het Volks-
huis. In het monumentale pand aan de Kleine Overstraat, 
kunt u ongewoon goed eten en drinken, vergaderen en 
ontmoeten. Ongewoon omdat er gewerkt wordt door men-
sen met een verstandelijk beperking. Goed omdat we een 
uitzonderlijke kwaliteit bieden.

Het Volkshuis serveert de heerlijkste broodjes, tosti’s, salades en 
soep. Op het menu staan ook zelfgemaakte taarten, een variatie 
aan koffie en thee en versgeperste appel- en sinaasappelsap. 
Gerechten worden zoveel mogelijk met biologische producten 
gemaakt die we het liefst dichtbij huis kopen. Dus halen we ons 
vlees bij de scharrelslager,  komen onze groenten en eieren van 
de biologisch dynamische boerderij en doen we de rest van onze 
boodschappen bij de Natuurwinkel of op de markt. Zo werken 
we samen met ondernemers in de stad en kunnen leerlingen zelf 
de boodschappen doen.

Professionele 
vergaderzalen
In het restaurant op 
de begane grond 
werken sinds 2000 
zo’n twintig mensen 
met een verstande-
lijke beperking. 
In 2012 werden de bovenverdiepingen van het monumentale 
pand volledig gerenoveerd tot drie moderne vergaderaccommo-
daties met een moderne keuken.

Onder het authentieke dak met balken ligt nu een prachtige, 
open zaal waar ruimte is voor veertig mensen. Naast een ge-
spreksruimte met vier fauteuils, heeft de eerste verdieping een 
vergaderzaal. De langwerpige tafel biedt plaats aan twaalf per-
sonen. Op dezelfde verdieping is een volledig ingerichte keuken. 
De oude elementen en het oorspronkelijke karakter van het 
pand zijn behouden. Dat gaat samen gaan met eigentijdse voor-
zieningen en moderne techniek. Daarom zijn alle ruimten voor-
zien van Wifi, airconditioner en een digitaal presentatiebord.
Het Volkshuis biedt de mogelijkheid voor ongewoon goed eten-
tje met collega’s, vrijwilligers of een groep vrienden. 

We zorgen voor een zakelijke en warme sfeer zodat onderne-
mers hier graag komen en onze medewerkers zich thuis voelen.

Kleine Overstraat 97a, 7411 JK Deventer
0570 - 600254, volkshuisdeventer@gmail.com
www.facebook.com/VolkshuisinDeventer



Onze fluisterboot voert u in ruim een uur langs mooie 
plekjes aan de rivier de Berkel en de grachten in de stad 
Zutphen. De rondvaart begint en eindigt in het centrum 
van Zutphen bij de steiger aan het Rijkenhage 1.

De schipper vertelt op zijn eigen unieke manier over de ge-
schiedenis van de Hanzestad Zutphen en over de historie van 
de monumenten langs de route. De schippers zijn enthousias-

te vrijwilligers, die over de nodige ervaring beschikken om de 
gasten een prachtig uurtje Zutphen te bezorgen. Er kan zowel 
individueel als in groepsverband worden gevaren.

Culinair varen meer naar uw smaak?
Tijdens deze tocht maakt u een culturele en culinaire tocht 
door historisch Warnsveld en Zutphen. Voor een opgewekt 
humeur beginnen we met een kopje koffie bij Koffie en Thee 
Schenkerij De Pelikaan. Na de koffie nemen wij u mee voor 
een stadswandeling door Zutphen. Vanaf het Leeuwenhuisje 
varen wij over de Berkel naar het witte bruggetje in Warnsveld 
om een Zoete Zonde bij Cafe Kraan te drinken, en wandelen 
wij verder naar Restaurant De Pauw voor een kop soep.

Via de Berkel varen wij terug via de Grote Gracht om het 
hoofdgerecht te gebruiken bij Restaurant Jan van de Krent en 
sluiten Vervolgens af bij Gasterij de Gracht voor het dessert.

Benieuwd naar alle mogelijkheden, arrangementen, prijzen, 
vertrektijden en nog veel meer? Neemt u dan contact met 
ons op via e-mail info@fluisterboot-zutphen.nl
Onze website www.fluisterboot-zutphen.nl vertelt u ook alles 
wat u wilt weten.

Verwen uzelf en vaar een keertje met ons mee!
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Toeristisch en culinair varen in en om Zutphen“De kooi van Pen”

In het Nationaal Park Weerribben-Wieden ligt nabij 
de woonkern Wetering één van de grootste eenden-
kooien van Europa “De kooi van Pen”. Staatsbos-
beheer heeft de kooi in zijn beheer en met hulp van 
een groep vrijwilligers wordt deze kooi geleidelijk 
aan weer deels in zijn oorspronkelijke staat terug 
gebracht. 

Op 4 mei 1885 is door koning Willen III “toestemming 
tot het oprichten een eendenkooi” verleend aan Kooi-
ker Jan Harmens Pen. In de loop der jaren groeide de 
eendenkooi uit tot één van de grootste eendenkooien 
van West Europa. Maar liefst drie kooikers waren 
vroeger werkzaam in de eendenkooi en hadden vijf 
kooiplassen met 18 vangpijpen tot hun beschikking om 
eenden te vangen. De kooi ligt verscholen in een 35 ha 
groot kooibos.

Rond 1965 werd de eendenkooi officieel eigendom van 
Staatsbosbeheer en was er nog één kooiker in dienst. 
Nadat de laatste kooiker gestopt is met vangen raakte 
de kooi in verval. Om dit te voorkomen is in 2004 een 
enthousiaste groep vrijwilligers opgezet die samen met 
Staatsbosbeheer zich inzet om dit bijzondere cultuur-
historisch monument te renoveren en te onderhouden. 

Naast de Kooi van Pen is er nog een eendenkooi in de 
Weerribben. De “Kloosterkooi”, deze kooi is toeganke-
lijk voor publiek. Wilt u zelf eens een bezoek brengen 
aan de eendenkooi, boek dan een excursie bij 
Buitencentrum Staatsbosbeheer, 
De Weerribben, Hoogeweg 27, 8376 EM Ossenzijl
T 0561 – 47 72 72.  www. staatsbosbeheer.nl
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Egbert Beens (Staatsbosbeheer)



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.

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 ver-
schillende dieren, van konijnen en geiten tot pauwen. 
Neem tijdens of na je wandeling door het park eens 
plaats bij ‘Paviljoen Vogeleiland’ en geniet van het uit-
zicht, welke ook te bezichtigen is vanaf een verwarmd 

Vogeleiland Deventer;
lekker wandelen, eten of drinken

terras. Hier kun je terecht voor een gezellige high tea of 
heerlijke lunch, veelal gemaakt van duurzame en lokale 
producten. Kom langs en geniet van al het lekkers dat 
het Paviljoen serveert! Naast lunch en high tea verzorgt 
Paviljoen Vogeleiland ook verschillende andere arran-
gementen, zoals high beer, privéfeestjes en BBQ’s en 
verzorgt het in samenwerking met Ultimate Adven-
tures veel verschillende activiteiten in en rondom het 
Vogeleiland. 
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Stationsstraat 2,  7411 HA Deventer
Tel. 0570 - 220329

Email. info@vogeleilanddeventer.nl 
www.vogeleilanddeventer.nl

u    Drie gangen menu op verschillende locatie’s
u    U eindigt rond 21.00 uur bij Gasterij De Gracht.
 Informatie en reserveren: 0575 - 51 42 38

Groeps arrangement:
u    Groepen vanaf min.15 personen
u    Aanvang 15.30 uur bij Koffie
 en Thee Schenkerij De Pelikaan



Fietsend langs de Linge…

De Lingeroute (69 km) leidt u langs de Linge, de rivier die 
tussen Geldermalsen en Gorinchem door het karakte-
ristieke rivierenlandschap met zijn dijkdorpen, wielen, 
uiterwaarden en boomgaarden kronkelt. De Linge (de 
lange rivier) ontstond omstreeks de 6e eeuw voor Chr. 
als een zijarm van de Waal. Het was een grillige rivier die 
regelmatig buiten haar oevers trad. In de 11e eeuw werden 
de dijken langs de rivier aangelegd om de dorpen en de 
landbouwgronden te beschermen tegen overstromingen. 

Met de Lingeroute kunt u al fietsend langs beide oevers van 
de Linge genieten van het mooie landschap. Deze route is 
te allen tijden bijzonder mooi, maar zeker in de maanden 
april en mei, wanneer de fruitbomen in bloei staan, is het een 
echte aanrader.

De fietsroute kan op verschillende punten worden gestart, 
beëindigd en zelfs verkort. Met behulp van bruggen en 
veerpontjes over de Linge kunt u zelf de lengte van de route 

Meer informatie: 
VVV Zuid-Holland Zuid in Gorinchem, Tel.: 0183-631 525. 
Websites: www.vvvgorinchem.nl en www.vvvleerdam.nl 

Facebook: www.facebook.com/VVV.Gorcum/
www.facebook.com/VVV.Leerdam

samenstellen. De totale lengte van de fietsroute bedraagt 65 
km, maar bijvoorbeeld het rondje Leerdam-Beesd heeft een 
lengte van 25 km.

Tijdens uw route zijn de volgende locaties zeker ‘n bezoekje 
waard: het Gorcums Museum, minicamping De Pit (Rumpt), 
Taveerne ’t Pandje (Geldermalsen), camping De Karekiet 
(Buren) en Brownies & Downies (Tiel). 

Kronkelende dijken, bloeiende 
boomgaarden en pittoreske 
dorpjes, in een karakteristiek landschap. 
Dat is de Betuwe, de fruittuin van Nederland. Midden 
in één van de langst bewoonde gebieden van ons land 
ligt Camping de Karekiet.

Camping de Karekiet beschikt over een natuurkam-
peerterrein en een familieterrein. Alle terreinen zijn 
voorzien van sanitair… douches, toiletten, wastafels en 
loosplaats voor chemische toiletten. Op alle terreinen 
is elektriciteit beschikbaar.

Voor de kinderen zijn er speeltoestellen, klimbomen 
en mocht het weer wat tegenzitten, dan is er ook nog 
een slechtweervoorziening. Gratis WiFi is op het hele 
terrein beschikbaar. Voor een tocht op de Linge kunt 
u een kano huren. Voor de koudere avonden is het 
mogelijk een vuurkorf met hout te huren.

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!
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U vindt ons aan de Erichemsekade 8, 
4116 GD Buren. Tel. 0344- 57 22 22, 
website www.dekarekiet.com



De Stadswandelingen in Almelo worden al decennia 
lang georganiseerd onder begeleiding van ervaren 
Stadsgidsen van het Wevershuisje. 
De wandelingen beginnen en eindigen bij het 
Wevershuisje aan de Kerkengang 5 te Almelo in het 
oude centrum van Almelo.

De wandelingen leiden  langs en door het historische 
centrum van Almelo rondom de Grote Kerk, Huize 
Almelo en zullen u verrassen.
Op afspraak kunnen we groepen rondleiden en bieden 
een Waterwandeling, waar de gegevens van het oude 
Aa-dal aan bod komen, een Literaire- , waarbij de woor-
den van Willem Wilmink, die in Almelo naar school ging,  
natuurlijk niet mogen ontbreken zijnde: 

Stadswandelingen Almelo

“Eanske is onmeunig mooi, 
Eanske is onmeunig mooi.
Eanske is, dat zeg mien moo, 
hoast net zo mooi as Almelo.
Eanske is onmeunig mooi. “

en een Historische wandeling aan, die ons leidt langs 
de plaatsen van de fabriqeurs die voor de ontwikkeling 
van Almelo als vooraanstaande Textielstad hebben 
ingestaan met o.a. het Heydapand, Hofkeshuis en 
meerdere juweeltjes in onze cultuurhistorie.

De kosten van een Stadswandeling onder begeleiding 
van een van onze gidsen bedraagt € 5,50 p.p. , en dit is 
inclusief koffie met krentenwegge. 
Voor groepen groter dan 8 personen kunnen speciale 
arrangementen worden geregeld. 

Aanmelden kan via email: info@wevershuisje.nl of 
telefonisch: 0546-852701.
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Hoogeindsestraat 6, 4001 AB Tiel, 0344 - 84 71 78, 
b.g.g 06 - 53 788 988, tiel@browniesanddownies.nl, 
www.browniesanddowniestiel.nl      
www.facebook.com/browniesanddowniesTiel/?fref=ts 

In onze sfeervolle zaak in het centrum van Tiel kunt u terecht voor een heerlijk ambachte-
lijk bereide lunch of gewoon een lekker kopje koffie met huisgemaakt gebak. Een high-tea 
of high-wine behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Elke laatste donderdagavond 
van de maand “Eten Wat De Pot Schaft”.

Wij zijn geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens koopzondagen en evenementen in Tiel zijn wij ook geopend. 
Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven.

Tot ziens bij Brownies & downieS Tiel!

Welkom bij Brownies & downieS Tiel.
Bijzonder Lunchcafé, Bijzondere Mensen, Bijzonder Smaakvol!

Welkom bij Brownies & downieS Tiel.
Bijzonder Lunchcafé, Bijzondere Mensen, Bijzonder Smaakvol!

Het voorjaar komt tot bloei in het Gorcums Museum!

Floralia, Ode aan de Bloem 
door kunstenaars van NU

In de expositie Floralia tonen Nederlandse kunstenaars 
van nu hoe zij geïnspireerd zijn door bloemen: een 
ode aan de bloem in schilderijen, tekeningen, foto’s en 
beelden. Van uitbundige, opwindende kleurexplosies tot 
bedachtzame stillevens. Maar ook de bloem als symbool 
van vruchtbaarheid of vergankelijkheid. 

De kleurrijke tentoonstelling heeft een uitgebreid 
programma met lezingen, workshops, tuindagen en 
excursies.  Van 2 april t/m 11 september 2016.

Gorcums Museum, Grote Markt 17, 4201 EB Gorinchem, 
Tel. 0183 - 632 821, www.gorcumsmuseum.nl  
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Van Staphorst tot Losser en van Twente tot Deventer 
en Kampen, de provincie Overijssel heeft een rijke 
traditie… zeker ook op culinair gebied! Wil je weten 
welke streekproducten en -gerechten uit Overijssel 
komen? Lees dan snel verder.

Deventer koek
De beroemde Deventer koek 
is een soort ontbijtkoek, maar 
van bijzonder hoge kwaliteit. 
De koek werd vroeger volgens 
strenge gemeentelijke aan-
wijzingen gebakken, zodat 
de kwaliteit constant was en de koek lang kon worden 
bewaard. De Deventer koek is een bekend icoon van de 
stad, die als bijnaam de Koekstad heeft.

Overijsselse spekpannen-
koek
Deze pannenkoek wordt 
gemaakt van pannenkoek-
beslag waaraan heerlijke 
rookspek is toegevoegd. 
De rookspek wordt eerst in 
plakjes gesneden en uitgebakken, daarna wordt het pas 
door het beslag geroerd.

Zwolse blauwvingers
Deze heerlijke koekjes hebben qua uiterlijk wat weg 

van bokkenpootjes, 
maar smaken toch echt 
heel anders. Je kunt de 

koekjes makkelijk zelf maken van witte basterdsuiker, 
vanillesuiker, bloem en gehakte hazelnoten, die je na 
het bakken aan één kant dipt in een warm chocolade-
papje van poedersuiker, ei en cacaopoeder. Een ware 
traktatie!

Staphorster fleeren
In Staphorst wordt oud en nieuw 
gevierd met Staphorster fleeren, 
oftewel zachte kruidkoekachtige 
wafels die met een wafelijzer 
gebakken worden. Staphor-
ster fleeren zijn nogal machtig en vormen daarom een 
prima voedingsbodem voor iedereen die tijdens het 
inluiden van het nieuwe jaar van plan is te diep in het 
glaasje te kijken.

Kampersteur
Je zou denken dat dit ge-
recht gemaakt is van steur, 
maar toch is het geheel 
vegetarisch en gemaakt 
van hardgekookte eieren 
en mosterdsaus. Het verhaal gaat dat dit gerecht 
vernoemd is naar een feestmaaltijd die gemaakt zou 
worden ter ere van de bisschop van Munster, die de 
stad Kampen zou komen bezoeken. Toen de bisschop 
op het laatste moment afzegde werd de steur terug-
gezet in de rivier de IJssel, met een belletje om zijn nek 
zodat hij later weer snel te vangen was. Uiteindelijk 
bleek de steur niet meer te vinden en werd het gerecht 
bereid met eieren in plaats van steur….

Typisch Overijsselse producten en gerechten
Pitch&Putt Golf Strand Horst
Palmbosweg 4
3853 LB Ermelo
T: 0341-552431
E: strandhorst@pitch-putt.nl
www.pitch-putt.nl/strand-horst/

Pitch & Putt Strand Horst in Ermelo, gelegen aan 
de A28 en het  Veluwemeer, biedt leuke activitei-
ten voor jong en oud. Daarnaast kunt u genieten 
van een hapje en of een drankje op ons mooie 
terras, direct gelegen aan de golfbaan.

Voor 9 holes golf/footgolf inclusief instructie en 
materiaal betaalt u slechts € 12,-.

18 holes golf/footgolf inclusief instructie en mate-
riaal € 16,-.

Combi 9 holes golf plus 9 holes footgolf € 16,-.

Dit alles is uit te breiden met een lunch, buffet, 
BBQ of een eenvoudige doch smaakvolle snack.
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u 25% 
korting op het spelen.
Geldig tot 31 december 2016; graag van tevoren 
reserveren.

Voor meer activiteiten zie onze website 
www.pitch-putt.nl  

ARDS Media / de Bourgondische 
Wandeling ondersteunt 
Stichting de Parabool.
5,00 euro van elke adverteerder gaat 
rechtstreeks naar deze stichting.
Kijk ook eens op hun website: 
www.deparabool.nl
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Verrukkelijk Vechtdal: 

Proef & Ontdek de ongekende smaken van smaakregio Zwolle/Vechtdal  Overijssel

Steeds meer zijn we gefascineerd door wat de natuur ons culinair brengt en willen we weten wát we eten. En we willen 
die natuur niet alleen proeven, maar ook beleven! De streekboeren en ondernemers in Vechtdal Overijssel zijn creatief 
en vindingrijk. Zo zijn er scharrelroutes langs wijngaarden, ambachtelijke ijsboerderijen, kaas- en eierboeren en groente- 
en fruittelers. Neem een uniek kijkje  in de keuken bij echte wolvarkens en waterbuffels of ga op koesafari bij het 
zeldzame oud-Hollandse Brandrode rund. Laat je inspireren door alle smaakarrangementen en blijf slapen in een 
weelde van luxe, rust en ruimte. Prikkel je smaakpapillen door al het verrukkelijks dat het Vechtdal samenbrengt: 
www.verrukkelijkvechtdal.nl

Smaakroutes Zwolle en Ommen
Beleef het dynamische Zwolle of het landelijke Vechtdal 
tijdens een Smaakroute. Bij elke winkel of producent krijg je 
als bezoeker een passionele uitleg om het daarna uiteraard 
heerlijk te proeven en een product voor in je goodybag. Leuk 
om te doen met vrienden, familie of collega’s (min. 8 perso-
nen) of doe mee aan een Open Smaakroute op inschrijving. 
De Smaakroute Zwolle en Smaakroute Ommen zijn heerlijke 
(groeps)uitjes langs de allerlekkerste winkeltjes. Laat je 
verrassen door al het heerlijks wat de smaakregio Zwolle/
Vechtdal te bieden heeft!
Meer info en reserveringen: www.smaakroutes.nl

Scharrelen door het Vechtdal
Een schitterende fietstocht van ca. 35 km door het prachtige 
Vechtdal, met als startpunt Charme Hotel & Restaurant De 
Klomp in Vilsteren, waar u wordt ontvangen met koffie en spel-
tappelgebak. De route gaat langs een aantal lokale leveranciers 
zoals Kaasboerderij Heileuver en Asperge- en fruitbedrijf Ernie 
van der Kolk. Maar ook kunt u scharrelen bij de ‘Vechtdaleieren’ 
van Schuttert en het landgoed Vilsteren bekijken. Er is een 
voorjaars-, zomer- en najaarsroute, aangezien het product-
aanbod voor deze seizoenen verschillend is. Deelnemen aan 
de Scharrelroute kost € 22,50 p.p. voor volwassenen en € 9,50 
p.p. voor kinderen en dat is inclusief een scharrelmand met een 
heerlijke lunch van streekproducten!  Meer info en reserveren: 
www.herbergdeklomp.nl of tel. 0529-459000.

Heerlijk Hardenberg Smaakroutes en arrangementen    
Heerlijk op pad met een smaakroute, al fietsend langs Vecht-
dal producenten en een exclusief ‘kijkje in de keuken’ bij echte 
Vechtdal streekproducenten? Met de twee smaakroutes van 
Heerlijk Hardenberg breng je een bezoekje aan een asperge-
boerderij maar ga je ook langs een bessentuin met heerlijk 
zacht fruit. Ook kom je alles te weten van producten die van 
waterbuffels gemaakt worden. Even pauzeren kan met een 
heerlijk boerenijsje bij de  IJshoeve of een vers eitje kopen 
voor thuis.  Informeer naar de Heerlijk Hardenberg fietskaart 
met smaakfietsroutes. 
Overnachten in een luxe hotel of B&B in de regio Harden-
berg/Rheeze? Het arrangement ‘Heerlijk Hardenberg’  biedt 
diverse mogelijkheden om een bezoekje te brengen aan 
de deelnemende restaurants waar gekookt wordt met de 
streekproducten van het seizoen. En wat is dan heerlijker om 
na een verrukkelijke maaltijd neer te ploffen op een kussen in 
een luxe hotel of B&B? 

Meer Proeven & Doen & Slapen? 
Kijk op www.verrukkelijkvechtdal.nl voor alle smaakroutes en culinaire 
adresjes en fijne arrangementen om langer dan 1 dag te blijven! 
Nog meer fiets- en wandelinspiratie nodig? 
Check dan ook www.vechtdaloverijssel.nl

ONGEKEND  CULINAIR AVONTUUR
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Minicamping Klein Amerika is gelegen op de zuid-
helling van Groesbeek. De camping ligt amper 1.5 
km van Groesbeek en desondanks is er volop rust 
en ruimte en u kunt een graantje mee pikken van het 
leven op het platteland. U geniet bij ons van mooie 
panoramische vergezichten waarbij u o.a. over het 
Reichswald kunt kijken.
U kunt uw kampeerplaats online reserveren. 
Reserveer vandaag nog!
Tevens boerenkamers of trekkershut te huur.

Klein Amerika 3, 6562 KC Groesbeek
Tel.: 024 397 20 05 / 06 106 089 87
Email: beijer@klein-amerika.nl
Web: www.klein-amerika.nl

Genieten van de rust en ruimte om uw heen? Dan is deze ruime 
vakantiewoning, die geschikt is voor 10 personen, zeer geschikt 
voor u. Deze woning heeft een royale omsloten voortuin van 
maar liefst 3500 m2met overdekt terras. De vakantiewoning 
is ruim 250 m2 en alles is gelijkvloers! Zeer geschikt voor 
mindervaliden. 
De vakantiewoning heeft een ruime woon-kamer en keuken 
met 5 slaapkamers, 2 badkamers waarvan 1 met toilet en een 
apart toilet. De ruime woonkeuken is voorzien van moderne 
apparatuur en een vaatwasser. De sfeervolle woonkamer, met 
uitzicht op het bos, heeft een gezellige open haard waar u na 
een gezellige wandeling heerlijk kunt relaxen.

Voor meer informatie kunt u ons bellen: 06-20027053 
b.g.g. 06-51144172 Of kijk op onze website www.dekattenberg.nl
Wij verheugen op uw komst.

TE HUUR ZEER RUIME VAKANTIEWONING

Boerderijrestaurant de Woord

Welkom bij boerderijrestaurant Woord in Corle, een 
buurtschap van Winterswijk. In een voormalige Saksische 
boerderij hebben wij ons restaurant, wijnhandel en stokerij. 

Binnen sfeervolle ruimtes, zoals de deel en de olde kök-
kene, en buiten mooie tuinen met groente, fruit, bloemen 
en kruiden. Wij werken ambachtelijk en puur, met mooie 
Achterhoekse producten. 

Lekker bij de koffie, taart uit eigen keuken. Lunch en diner 
ook op ons tuinterras, met een Achterhoeks uitzicht. 
Elke week een wisselende weekspecial voor maar € 11,75, 
een maandmenu en onze menukaart wisselt regelmatig. Met 
wild uit de Achterhoek, seizoens- en streekproducten.  

Sluit uw diner af met een likeur of eau-de-vie uit onze 
stokerij. Een rondleiding met proeverij behoort ook tot de 
mogelijkheden. 
Ook mooi in Corle, het Lindenarboretum en het Korenbur-
gerveen. 

Tot ziens bij de Woord, 
Volckmar Kroes, Cora Bosma.
Corleseweg 45, 7119 AA Winterswijk-Corle. 
Telefoon 0543 – 513 135. E-mail info@dewoord.nl 
Website: www.dewoord.nl 

Ingrediënten
• 100 gram roomboter
• paar teentjes knoflook, naar smaak
• handvol andijvie
• 2 grote uien
• 60 gram bloem
• 1/4 liter runderbouillon
• 1/4 liter kippenbouillon
• 5 el Doesburgse mosterd
• 250  gram gerookte spekblokjes
• 1 liter room/kookroom
• peterselie
• 1/4 liter witte wijn
• dragon, Provençaalse kruiden, peper

Doesburgse Mosterdsoep

Bereidingswijze:
Andijvie, ui en peterselie fijnsnijden. Knoflook persen. 
Spekjes zachtjes bakken in de roomboter. Na enkele 
minuten de ui en de geperste knoflook toevoegen. 
Dit met de witte wijn afblussen en iets in laten koken. 
De twee bouillons en de room toevoegen en het geheel 
al roerende verwarmen tot het bijna kookt. 
De mosterd, peper, Provençaalse kruiden en een beetje 
dragon toevoegen. 

De soep op een laag vuur een half uur laten trekken 
en op het eind een beetje rauwe gesneden andijvie en 
peterselie toevoegen.

Eet u smakelijk, namens Henry en Olga van Rooy van 
eet- en drinkgelegenheid De Bonte Hond, 
Roggestraat 8, 6981 BK Doesburg, 
0313 - 471 500, 
www.de-bonte-hond.nl 



Eet- en drinkgelegenheid De Bonte Hond is gelegen 

aan het mooiste pleintje van de Doesburgse binnen-

stad. Denk daarbij: een rustig straatje, eeuwenoude 

huizen, een grote plataan, uitzicht op de enorme 

Martinitoren en het oudste stadhuis van Nederland, 

gezellige terrassen…

Kortom: een plek waar u heerlijk kunt genieten, want 

De Bonte Hond is al meer dan 28 jaar een begrip 

in Doesburg en omstreken. Hier wordt met liefde 

gekookt en dat proeft u! 

Onze kaart is gevarieerd en uitgebreid. We hebben

een ruime keuze aan vlees-, vis en vegetarische 

gerechten. Al onze ingrediënten worden dagelijks vers 

geleverd, veelal door ambachtelijke, lokale  bedrijven. 

Wij vinden het belangrijk dat onze gerechten puur en 

eerlijk zijn, dus ijs van de ijsboerderij, scharreleitjes 

van de boer, groenten uit de moestuin en koffie van 

de enige Doesburgse koffiebranderij.

Uiteraard ontbreekt de Doesburgse Mosterdsoep 

niet, die al vele malen in de prijzen is gevallen als de 

lekkerste van Doesburg! Het recept van deze soep 

vindt u elders in het magazine!

Onze ambiance straalt rust en gezelligheid uit: houten 

tafels en stoelen uit grootmoeders tijd, brocante en 

een mooie verzameling Doesburgse prenten aan de 

muur maken het tot een gezellige mix van toen en nu.

Graag tot ziens, Henry en Olga van Rooy, 

Roggestraat 8, 6981 BK Doesburg, 0313 - 471 500

www.de-bonte-hond.nl 
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Een kampeervakantie is de ideale manier om het au-
thentieke karakter van de regio te beleven. De Achter-
hoek kent vele campings, van klein tot groot. Zo biedt 
camping De Meibeek in Ruurlo diverse voorzieningen. 
Maar je kunt ook kiezen voor een mini-camping, ver-
scholen in het groen of juist op het weidse platteland. 
Diverse kleine campings heten je welkom. Een kleine 
greep uit het aanbod: Nieuw Bovenhuis (Winterswijk), 
De Hofshoeve (Halle), ’t Eikenbos (Sinderen) en Lutje 
Kössink (Winterswijk-Henxel). Ook kamperen bij de 
boer heeft zo z’n eigen charme, bijvoorbeeld op boer-
derijcamping Groot Antink in Groenlo. Vroeg het bed uit 
om de boer te helpen met het melken van de koeien en 
‘s avonds met de kippen op stok… 

Overnachten met Karakter

Liever wat meer comfort? In een Bed & Breakfast 
beleef je die échte Achterhoekse gastvrijheid: een 
opgemaakt bed, een heerlijk ontbijt met verse streek-
producten en een warm persoonlijk onthaal. Proef de 
historie in een monumentaal pand of een karakteristiek 
verbouwde boerderij, met uitzicht op de boomgaard en 
de grazende koeien. Enkele suggesties zijn 
De Balkende Ezel (Winterswijk-Huppel), De Molenkolk 
(Steenderen), De Kattenberg (Winterswijk), B&B De 
Wandhorst (Gaanderen) of  Rezonans (Warnsveld). 

De keus is aan jou. Welk overnachtingsadres je 
ook kiest, de Achterhoek ontvangt je met open 
armen! 
Kijk voor het uitgebreide karakteristieke aan-
bod aan kleine campings en logiesaccommoda-
ties op  www.achterhoek.nl/karakteristiek 

Wil je meerdere dagen genieten van de gastvrije 
sfeer en de prachtige natuur in de Achterhoek? 
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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. 
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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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Minicamping, vakantiewoningen en groeps-
accommodatie in Winterswijk. Omgeven 
door prachtige bossen en weilanden, en 
direct gelegen aan recreatiegebied het 
Hilgelo.
Bij Nieuw Bovenhuis kunt u relaxen, maar 
zeker ook actief aan de slag, met boerengolf 
en boerenvoetbal, pleeborstelgooien, kloot-
schieten, steppentocht, fitness-steppen 
en nog veel meer.
Benieuwd? U bent altijd van harte 
welkom!

Nieuw Bovenhuis
Walienseweg 1, 7105 CD Winterswijk
0543 - 513 585
www.nieuwbovenhuis.nl

Welkom bij Nieuw Bovenhuis

Maximaal genieten.. .
SVR Camping De Groote Flierenberg is één van de 
eerste boerencampings van Berg en Dal en omgeving, 
gelegen bij een monumentale T-boerderij uit 1652. 
De plaatsen zijn gesitueerd rond een natuurlijke vijver en 
onder een mooie beukenlaan. Ook zijn er plaatsen op 
een apart veldje waar u in alle rust kunt genieten van uw 
vakantie. Wij beheren onze camping op een milieuvrien-
delijke wijze, met respect voor mens, dier en omgeving. 

Wij bieden onze gasten veel rust en ruimte.
De ligging is uniek in zijn soort, in een bosrijke en 
heuvelachtige omgeving met veel wandel- en fiets-
mogelijkheden. 

Kiest u voor maximaal genieten, reserveer dan eens 
uw plekje op SVR Camping De Groote Flierenberg, 
Zevenheuvelenweg 57, 6571 CH Berg en Dal. 
Telefoon 024 - 684 14 81 of 06 - 308 66 539. 
Website www.campingdegrooteflierenberg.nl

Rustzoekers opgelet!
Kleine camping ’t Eikenbos, tussen Doetinchem en 
Winterswijk, is dé plek om rust te vinden, te fietsen, te 
wandelen… om even alles los te laten.

Onze 38 plekken (met voor elke plek privé sanitair) zijn 
allemaal omzoomd door groen zodat u optimale privacy 
heeft en de altijd aanwezige natuur kunt beleven. 
Waar vindt u dat nog?

Bij kleine camping ’t Eikenbos, Idinkweg 6, 7065 AH Sinde-
ren, telefoon 0315 – 230 775, website www.eikenbos.nl
U wordt hartelijk ontvangen door Jan en Marianne Neerlaar.

Geluk proeven in de Achterhoek

Wandelen of fietsen door natuurschoon 
Het afwisselende landschap van de Achterhoek kun je goed per fiets verkennen. De kastelen, 
karakteristieke boerderijen en pittoreske dorpjes zorgen onderweg telkens voor een ander 
decor. Er zijn voor duizenden kilometers aan gemarkeerde routes uitgezet. Ook de wandellief-
hebber is hier op de juiste plek. Er zijn ruim 3.000 kilometers aan bewegwijzerde wandelpa-
den met 150 startlocaties te ontdekken. Bij de VVV’s in de Achterhoek is een topografische 
wandelkaart verkrijgbaar. 

Gemoedelijk. Gezellig. 
Genieten.
Tussen weilanden en boerderijen, houtsingels en 
kabbelende waterloopjes, ligt Camping de Meibeek, 
een plek waar het heerlijk ontspannen en genieten 
is. De drukte van de stad lijkt ver weg, wat rest zijn 
de sfeer, de gastvrijheid én alle gemakken van een 
hypermoderne camping.

Komt u ook genieten van de natuur en de activiteiten 
die u op en in de omgeving van de camping kunt 
doen? 

Jan en Dieneke Brosky heten 
u van harte welkom op 
Camping de Meibeek, 
Bekkenwal 2, 7261 RG Ruurlo. 
Telefoon 0573 - 491 236. 
En neem ook een kijkje op www.campingdemeibeek.nl

Met de fiets door het groene coulisselandschap langs eeuwenoude scholtenboerde-
rijen en landgoederen, slenterend door middeleeuwse straatjes waar je oog in oog 
staat met de rijke historie. Leuke winkels om in rond te snuffelen en het ene terras nog 
gezelliger dan het andere. Daar kun je toch alleen maar gelukkig van worden? Wil je 
ook van dit geluk proeven? Kom voor een heerlijk verblijf naar de Achterhoek. Laat je 
verrassen door het natuurschoon en de vele interessante bezienswaardigheden die 
deze regio rijk is. 

Op culinaire ontdekkingstocht
Op culinair gebied heeft de Achterhoek veel te bieden. Zo is de Achterhoek de grootste 
wijnregio van Nederland, een wijngaard bezoeken en wijn proeven zijn dus een must! 
Laat je verwennen met ambachtelijke streekgerechten in één van de restaurants. Voor 
een culinair hoogstandje moet je bij de Strandlodge in Winterswijk zijn, het restaurant 
met zicht op het strandbad ontving onlangs een Michelinster! Ook Restaurant De Woord 
in het buitengebied van Winterswijk is aan te raden met zijn mooie tuinterras en zelf-
gestookte likeurtjes. Kijk voor een overzicht van Achterhoekse restaurants en cafés op
www.achterhoek.nl  

Cultuur snuiven
Leer meer over de cultuur en geschiedenis van de Achterhoek en bezoek één van de 
vele mooi bewaarde kastelen. Geniet van prachtige kunstwerken in de bijzondere 
Achterhoekse musea. Museum MORE, het grootste museum voor Modern Realisme 
met ruim 200 Nederlandse topwerken uit de afgelopen eeuw, mag je zeker niet missen. 
www.museummore.nl en www.musea-achterhoek.nl  

 Foto: Laurence Delderfield

Foto: Stan Bouwman

Foto: Gemeente Berkelland



Wandelen met 
               een ezel…

Vanaf Bed & Breakfast De Balkende Ezel in Winterswijk 
kunt u diverse wandeltochten maken in het gezelschap 
van een ezel. Een ezel geeft rust en ontspanning, en is 
een geweldige metgezel voor jong en oud. De volwas-
senen wandelen en de ezel draagt met veel liefde en 
plezier uw bagage of uw kinderen tot 40 kg. 

Er zijn diverse routes, met of zonder picknick, van 2, 3 en 
4 uur. U krijgt uitleg over de ezel, de route en vervolgens 
wandelt u met de ezel(s) door de mooie en bosrijke omge-
ving van Winterswijk Huppel. Tijdens de tocht komt u bij 
een aantal mooie plekken voor een rustpauze. De wandel-
tocht is op afspraak en start om 11.00 uur. In overleg kan 
dit ook eerder of later. 

De ezeltochten zijn erg leuk voor het gezin, de familie, 
bedrijfsuitjes en kinderpartijtjes.  
Voor meer informatie en prijzen kunt u kijken op 
www.debalkendeezel.nl
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Bed & Breakfast De Balkende Ezel ligt in het fraaie buitengebied van 
Winterswijk in het buurtschap Huppel. Onze knusse woonboerderij ligt 
op een steenworp afstand van de Duitse grens. Op de bovenverdieping 
hebben wij drie royale gastenkamers, elk met een eigen badkamer 
en tv. In het hele pand is gratis WiFi aanwezig. Bij mooi weer kunt u 
gebruik maken van onze gezellige theetuin en terrassen.

Onze B&B is een ideaal vertrekpunt voor wandelaars en fietsers. 
Houdt u van paardrijden, zwemmen, winkelen, kunst en cultuur? 
Ook dan kunt u in de directe omgeving uw hart ophalen.

Graag verwelkomen wij u als gast in onze B&B.
De Balkende Ezel, Waliënseweg 40,
7105 CD Winterswijk Huppel.
Telefoon 0543 - 562 650 of 06 - 308 757 79.
Website www.debalkendeezel.nl 

Paradijsjes bestaan nog

Met een sprookjesachtig uitzicht op het mooi 
gerenoveerde strandbad en gelegen in het bos is 
de Strandlodge een klein paradijs op aarde. Chef 
eigenaar Mike Vrijdag kookt hier onder het motto 
‘think global, eat local’ letterlijk de sterren van de 
hemel. In december 2015 werd de Strandlodge 
bekroond met haar eerste Michelinster!

Niet aan zee, 
toch aan het strand…

Strandlodge Winterswijk
Badweg 4 
7102 EG Winterswijk
0543 - 769 037
www.slww.nl | info@slww.nl 

Al	eens	romantisch	geslapen	in	een	bedstee?	Dan	bent	u	bij	ons	aan	het	goede	adres!	Wij	bieden	u	een	sfeervolle	B&B	in	de	
Achterhoek	met	een	heerlijk	streekeigen	ontbijt.	Kom	een	paar	dagen	want	direct	vanaf	ons	erf	kunt	u	uitgebreid	fietsen	en	
wandelen	door	het	prachtige	coulisselandschap.	Ook	zijn	er	
mooie	bezienswaardige	stadjes	waar	u	cultuur	kunt	proeven	
en	allerlei	activiteiten	kunt	ondernemen.	
Nog	meer	ontdekken?	
Kijk	snel	op	www.natuurlijkbuiten.nl

Buitengewoon gastvrij!
Anna Kemp, Toldijk 11
7065 AL Sinderen
0315 - 236 794 / 06 - 537 58 609.

natuurlijkBUITEN:	B&B	en	grote	natuurtuin
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Beleef 7 Kastelen

Van robuuste, middeleeuwse kastelen tot verfijnde  
landhuizen met al hun pracht en praal. Gelderland 
is rijk aan vele kastelen en historische landhuizen. 
Deze laten zeven eeuwen Geldersche geschiedenis 
en wooncultuur zien. 

Geldersch Landschap & Kasteelen bezit momenteel 34 
van deze landhuizen en kastelen en heeft er daarvan 7  
opengesteld voor het publiek. Enkele zijn het jaarrond 
open, maar de meeste open per 1 april 2016 weer hun 
poorten voor het publiek.

Rondom deze kastelen zijn er prachtige wandelingen te 
maken. Verken het rivierduinlandschap rondom kasteel 
Hernen , bezoek het prachtige park met de bekende 
“bedriegertjes” bij kasteel Rosendael of ga struinen 
door de uiterwaarden  bij kasteel Doorwerth. Zo heeft 
elk kasteel zijn eigen unieke omgeving.  Op de website 
van Geldersch Landschap & Kasteelen (www.glk.nl) 
kunt u de wandelingen gratis downloaden. 

Natuurlijk kunt de kastelen ook van binnen bezoeken. 
Stap in de tijd van de middeleeuwse ridders of 18e  
eeuwse  jonkvrouwen. Ervaar de levensechte ingerichte 
vertrekken, alsof de bewoners elk moment kunnen 
binnenlopen. Ook hierin verschillen de kastelen enorm 
en mag u in het ene kasteel vrij rondlopen en zal u op 
een andere plaats door een gids worden rondgeleid. 
Kortom de moeite waard om alle zeven eens te bezoe-
ken. (zie ook kortingsbon elders in magazine)

Voor meer informatie over openingstijden, evenemen-
ten en andere mogelijkheden zie www.glk.nl

“Rust, ruimte en gemak, 

huur een bungalow bij Tabak”

Wij bevinden ons op bungalowpark Wico,
grenzend aan de Staatsbossen en zo’n 2,5 
km. buiten Schoonoord, met al zijn winkels en 
voorzieningen.

Basic?
Nou dat valt wel mee, bijna alles zit erin!!
Rust, ruime kavels, goed onderhouden bunga-
lows en een prachtig bos om in te wandelen. Nu 
ook enkele bungalows met omheinde tuin, zodat 
uw honden ook vakantie kunnen vieren.
De meeste bungalows (4-6-8 pers.) zijn geschikt 
voor huisdieren, MAAR enkele bungalows zijn 
ROOK- en HUISDIERVRIJ ! Centraal gelegen 
van de dorpen en steden in Drenthe en Duits-
land (40min.) Aangesloten op het uitgebreide 
wandel- en fietspaden netwerk waar Drenthe 
bekend om staat. Seizoensactiviteiten voldoende 
voor een actieve vakantie.

Fam.Tabak
Slenerweg 83-39 7848ag Schoonoord
tel.0591-382480
www.tabaksvakantiebungalows.nl

TABAKS VAKANTIEBUNGALOWS

Gastvrij en Gemoedelijk!
3 km. buiten Halle vindt u de Hofshoeve: een boerderij met 
hobby-vleeskoeien, kippen en een paar schapen. 
Naast kamperen op onze minicamping met 15 ruime plaatsen 
en net sanitair, kunt u met max. 15 personen overnachten in 
het pension of in de 4-persoons trekkershut. En wat dacht u 
van een lekker ontbijt en - indien gewenst - ’s avonds een warme 
maaltijd?
De Hofshoeve… 
ideaal voor rust- en ruimtezoekers!
Nicolaasweg 7, 7025 DL Halle, 
0314 - 631 355, www.hofshoeve.nl
info@hofshoeve.nl 

Nu ook met KPN Hotspot!Nu ook met KPN Hotspot!

Museumcafe 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
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Schilderachtig decor in Aalten

Ervaar over de unieke grensligging en spannende smokkelver-
halen in Dinxperlo en Suderwick. De grens loopt dwars door 
dit zogenaamde tweelingdorp; de ene kant is Duits, de andere 
Nederlands. Een bezoek aan het Grenslandmuseum of de 
Smokkelroute met gids zijn zeer de moeite waard. 

Musea, kerken, culturele evenementen, zwembaden en 
recreatiegebied de Slingeplas; Aalten heeft alles in huis voor 
een ontspannen vakantie of weekendje weg in eigen land. Voor 
een langer verblijf logeer je bij een bed & breakfast of kampeer 
je op één van de campings. Bijvoorbeeld Camping Lansbulten, 
een rustige familiecamping midden in het groene coulisseland-
schap aan de keizerbeek. Of Chaletpark en Camping Boomans, 
een kleinschalig recreatiepark in een bosrijke omgeving. Kam-
peren bij de boer kan bij Minicamping De Wolboom. 

Meer informatie over activiteiten en fiets- of wandelroutes? 
Ga langs bij één van de VVV agentschappen in Dinxperlo, 
Aalten of Bredevoort of kijk op www.vvvdinxperlo.nl,  
www.vvvaalten.nl en www.vvvbredevoort.nl 

Aalten is verrassend veelzijdig en dat geldt zeker voor 
het schilderachtige essenlandschap dat met haar steeds 
wisselende uitzichten uitnodigt om verkend te worden, al 
wandelend of per fiets. Vanwege de unieke combinatie van 
agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie behoort een 
deel van de gemeente sinds 2005 tot het Nationaal Land-
schap. De hoofdkernen Aalten, Dinxperlo en Bredevoort 
bieden samen met het groene buitengebied een gevarieerd 
aanbod aan winkels, horeca- en recreatiemogelijkheden. 

Het dorp Aalten kent een rijke geschiedenis. Daarvan 
getuigen de vele rijksmonumenten, de historische markt 
met de oude Sint Helenakerk, de ‘gängeskes’, de synagoge 
en de Aaltense Musea met haar Onderduikmuseum en het 
Industriemuseum. 

Op je gemak tussen tweedehands boeken snuffelen of een 
middeleeuwse maaltijd proeven. Dat kan in het vesting-
stadje Bredevoort. Laat je rondleiden door Prins Maurits of 
bewonder het werk van een kunstenaar, glas-in-lood-zetter 
of schilder. 

Foto: Jos Betting
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“Groene gemeente in Zuidoost Achterhoek”

Foto: Dinie Wikkerink



Kampeerplaatsen en 
Verhuur
van luxe 
chalets
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Jos, docent geschiedenis, is verzot op de mens in zijn 
historische omgeving. Zelf woont hij drie jaren in deze 
‘oudste stad van Nederland’, maar hij smult van de ups 
en downs die de Nijmegenaren hebben meegemaakt. 

Via het Kronenburgerpark, de Lange Hezelstraat, de 
benedenstad en de Burchtstraat, brengt hij je naar de 
oudste resten van Nijmegen op het Valkhof. 
Geen tocht die bol staat van ‘historische weetjes’, maar 
nu eens vol keihard historisch inzicht met verrukkelijke 
Nijmeegse anekdotes. De tocht van ± 120 minuten sluit 
aan bij het lief en leed in een stad die te noordelijk is 
voor het zuiden en te zuidelijk voor het noorden. De 
wandeling is een aanvullende dienst vanuit Pension 
Bottendaal.

B&B/Pension	  Bo+endaal	  	  	  

	  	  
Burghardt	  van	  den	  Berghstraat	  

50	  
Nijmegen	  –	  Bottendaal	  www.pensionbottendaal.nl	  

06	  30589381	  
	  	  
.	  
	  	  

•  Betaalbare	  
comfort	  

	  
•  Persoonlijke	  

aandacht	  
	  
•  Nabij	  de	  

binnenstad	  

•  Historische	  
stadswandeling	  
aanbevolen.	  

Historische stadswandeling pension Bottendaal.
2 personen  € 35    3- 6 personen  € 50
6-10 personen  € 75    10-15 personen  € 90

Historische stadswandeling pension BottendaalOntspannen 
vakantie vieren?
Dat doet u op Camping Lansbulten in 
de Achterhoek. In de tent, caravan of 
vouwwagen, in onze Noorse blokhut, trekkershut of 
in één van de luxe chalets.

In het voor- en naseizoen is er de ultieme rust, in de 
zomerperiode is er bij Lansbulten voor jong en oud 
van alles te beleven.
Waar u ook voor kiest, Camping Lansbulten wenst u 
nu al een prettige vakantie!

Eskesweg 1
7121 LZ Aalten
0543 – 472 588
www.lansbulten.nl 

Stationsweg	4,
7121	LH	Aalten
tel	0543-451445

info@campingboomans.nl
www.campingboomans.nl

Internationale Dollard Route e.V.
Ledastraße 10 · 26789 Leer · Telefon: +49 491 91 9696 50 · Fax: +49 491 2860

info@dollard-route.de   ·   www.dollard-route.de

300 km �etsplezier
in de grensregio langs de 

Internationale Dollard Route!

Nu ook in de
gemeenten Eemsmond en

Loppersum en op het Duitse
eiland Borkum!

Internationale Dollard Route e.V.
Ledastraße 10 · 26789 Leer · Telefon: +49 491 91 9696 50 · Fax: +49 491 2860

info@dollard-route.de   ·   www.dollard-route.de

300 km �etsplezier
in de grensregio langs de 

Internationale Dollard Route!

Nu ook in de
gemeenten Eemsmond en

Loppersum en op het Duitse
eiland Borkum!

Een oase van rust in mooi Westerwolde!

• rustig gelegen
• aan vis- en vaarwater
• ruime plaatsen
• zeer schoon sanitair
• recreatie-ruimte aanwezig

CAMPING ROELAGE
(beh. Gretha Mulder)
Ruiten A Kanaal West V 2a
9561 TP  Ter Apel
Tel. 0599-324281, mob. 06-23558626
www.campingroelage.nl (aangesloten bij de SVR)



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 waarbinnen 
zelfredzaamheid het sleutel-
woord 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, 024 - 845 90 90, 
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 monu-
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, 024 - 845 90 90,
post@bbhoteldevlinder.nl, www.bbhoteldevlinder.nl
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Fietsen langs Achterhoekse wijngaarden

Met ruim dertig hectare aan wijnranken, 
verspreid over twintig wijngaarden, is de 
Achterhoek één van de grootste wijn-
gebieden van Nederland. Langs deze 
wijndomeinen, die verspreid liggen over 
de regio, zijn onlangs zes fietsroutes 
uitgezet. 

De fietsroutes zijn gebundeld in een nieuwe 
wijnroutebrochure waarin de Achterhoekse 
wijnboeren zich presenteren. 
Stap op de fiets en ontdek de Achterhoekse 
wijnbouw, bezoek romantische wijndomeinen 
en ontmoet bevlogen wijnbouwers, die vol 
trots en met passie vertellen over hun bedrijf. 
Al fietsend van wijngaard naar wijngaard, 
ontdek je hoe mooi de Achterhoek is. 

De routes gaan door verschillende delen van 
de Achterhoek en variëren in lengte van 35 tot 
60 kilometer. De wijnroutebrochure is gratis 
verkrijgbaar bij de Achterhoekse VVV’s en de 
wijngaarden. 
Meer informatie: www.achterhoek.nl/wijn  
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www.achterhoek.nl

achterhoektoerisme 

mooiachterhoek 

Foto: Laurence Delderfield

Foto: Laurence Delderfield



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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In het prachtige coulisselandschap van Winterswijk ligt een 
vakantieparel van formaat: Lutje Kössink.

Uw gastheer Coen Tenkink heet u van harte welkom op het 
natuurkampeerterrein. Niet alleen een minicamping met 
25 plekken van gemiddeld 100 m2. Maar ook een prachtig 
vakantiehuis met alles erop en eraan; het biedt plaats aan 
maximaal 22 personen. 
Lutje Kössink is al 100 jaar eigendom van de familie Tenkink, 
vandaar ook dat Coen de omgeving op z’n duimpje kent en 
daar zeer boeiend over kan vertellen (o.a. over de steen-
groeve).

Wandeling met 5 sterren!
Hij voegt de daad bij het woord door alle gasten, zowel van 
de camping als van het vakantiehuis, 1 keer in de week mee te 
nemen voor een bijzondere wandeling door de spectaculaire 
omgeving. U ‘proeft’ dan het landschap, de flora, de fauna, 
en niet te vergeten de bijzondere geschiedenis. U ontdekt 
bodem-, boom- en plantensoorten en de dassenburcht, 

Op Lutje Kössink ruist het van de rust!

de houtwallen… na deze wandeling gaat u straks stukken 
rijker weer naar huis! Ook op Lutje Kössink zelf is de natuur 
volop aanwezig; wat dacht u van het eigen arboretum met 62 
verschillende boomsoorten?

Liever zelf op pad?
Coen heeft zelf twee eigen fietsroutes uitgezet; eentje daar-
van gaat maar liefst zes keer over de Duitse grens!
Natuurlijk kunnen we nog veel meer uitweiden over het 
vakantiegevoel van Lutje Kössink. Leuker is om dat zelf te 
ervaren.
Om Coen Tenkink ten slotte te citeren: “Mag ik uw gastheer 
zijn in dit unieke landschap?”.

Lutje Kössink, Kremerweg 6, 7113 CB Winterwijk-Henxel. 
Telefoon 0543 - 56 23 44, e-mail info@lutjekossink.com
www.lutjekossink.com 
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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.

Bij binnenkomst heten stralende trotse gezichten me welkom: 
Janneke, Gökhan en Lotte. Zij zijn de drie ‘kleurmeesters’ die de 
ontwerpen hebben gemaakt voor een serie nieuwe producten 
van De Parabool. Met een fraaie webshop worden de kleurrijke 
producten aangeboden aan een groter publiek. De Parabool is een 
kleine nuchtere organisatie voor mensen met een verstandelijke 
beperking en wij voelen ons al jaren thuis in Salland. Bij De Parabool 
ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met 
een verstandelijke beperking of aanverwante stoornis. En hun 
omgeving.

Bij De Parabool blijven we vooral onszelf: een organisatie waar de 
mens centraal staat. Waar je als individuele medewerker wordt gezien 
én je als cliënt de beste zorg krijgt. Daar waar nodig en op een manier 
waarbij jij je het prettigst voelt.

Kleuren
‘Hai!’ zegt Lotte met een grote glimlach op haar gezicht. Lotte zit klaar 
voor de fotoshoot. ‘Ik heb het helemaal zelf bedacht. Ook de kleuren,’ 
vertelt ze terwijl ze iets wat verlegen lacht naar de camera. Gökhan 
zegt me dat hij vandaag zijn kaarten af gaat schilderen. ‘Ik heb de 
kleuren al uitgezocht.’ Vanwege zijn autisme is structuur belangrijk. Hij 
doorloopt daarom een van tevoren uitgedacht stappenplan om tot een 
kunstwerk te komen. Janneke is ondertussen alweer geconcentreerd 
aan het verven. Zij maakte ook het ontwerp voor de cakeblikken.  

Handgemaakt
‘Meestal begin ik gewoon en komt er vanzelf iets moois tevoorschijn,’ 
vertelt Janneke schuchter. ’Ik denk er niet over na, het gaat gewoon 
zo.’  Van sterallures is geen spoor te bekennen bij de drie kunstenaars 
wiens ontwerpen te vinden zijn op onze webshop. Onwennigheid 
en bescheiden trots siert deze ‘sterren’ als reactie op de faam die ze 
krijgen voor hun werk.  

Sterralures?   
Nee, bescheiden trots!

Eigenwaarde
‘Door zinvolle dagbesteding kunnen onze cliënten werkelijk 
iets bijdragen aan de maatschappij, wat ze meer zelfver-
trouwen en eigenwaarde geeft. Erg belangrijk’ vertelt 
André Leferink, directeur van De Parabool. ‘Wij willen dat 
ze zich veilig en gewaardeerd voelen.’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
We bieden ook mogelijkheden om uw bedrijf maatschap-
pelijk verantwoord te profileren.
Kijk op voor meer informatie op: 
www.deparabool.nl  
en kijk voor onze producten op: 
www.webshopdeparabool.nl  
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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

Bij inlevering van deze bon:
2e kopje koffie gratis

Bed & Breakfast Groot Overhorst: 

een belevenis op zich
Altijd al eens willen doen: in
een schaapskooi overnachten! 
Lekker slapen in het groen. 
Verzet even je gedachten. Opstaan met een goed 
ontbijt. Is een vorm van echt verwennen. Neem 
vandaag nu eens de tijd. Om de omgeving te 
verkennen. Luxe en gezelligheid. Vind je bij gastvrije 
mensen. Wil je echt een supertijd? 
Groot Overhorst vervult je wensen!

B&B Groot Overhorst, 
Overhorsterweg 32, 
3781 ND Voorthuizen, 
06 - 151 48 116, 
www.grootoverhorst.nl 

Rezonans is een plaats van ruimte, rust, ontspanning, 
natuur en inspiratie. Een bezinningscentrum op een 
prachtige plek met uitzicht over de weilanden en de 
bossen. Van het prachtige Achterhoekse coulissenland-
schap bij Zutphen en het Grote Veld.
Ons holistische welzijnscentrum is een krachtplaats waar 
het nieuwetijdsbewustzijn op aarde verankerd is.
Bed & breakfast, groepsaccomodatie, appartement en 
camping… Rezonans biedt volop mogelijkheden om tijd 
voor uzelf te maken.

Ervaar de kracht van stilte in de Achterhoek

De Houtmarkt 71, 7201 KL Zutphen
Tel.:0575 - 512955

info@uffies.nl - www.uffies.nl

De Houtmarkt 71, 7201 KL Zutphen
Tel.:0575 - 512955

info@uffies.nl - www.uffies.nl

Ans de Graaf, 
Oude Borculoseweg 12, 7231 PR Warnsveld, 
0575 – 43 11 71, 06 – 512 57 921, 
www.rezonans.nl - www.floweroflifewebshop.nl



Wanneer men over de Boslaan rijdt en denkt niet meer verder 
te kunnen, komt men bij Camping de Rimboe uit. Al drie gene-
raties een rustig gelegen familiecamping, midden in de bossen.

Onze camping ligt aan de rand van het gezellige en karakte-
ristieke dorp Lunteren. Eén van de mooiste gebieden van 
ons land. De camping is hierdoor een prima uitvals-
basis voor wandel- en fietsliefhebbers.

De ruime standplaatsen zijn gelegen in het 
bos of op een veldje. Verder bieden wij 
uitstekend/schoon sanitair, een natuur-
kampeerterrein en is onze camping niet 
afgesloten d.m.v. hekken.

Puur natuurlijk kamperen in Lunteren

Camping de Rimboe, Boslaan 129, 6741 KG Lunteren, 0318 - 482 371, www.campingderimboe.com

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

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!   



Bereidingswijze

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

Haal de kroontjes er af en was de aardbeien 
voorzichtig. Kook ze het liefst in een koperen pan 
maar RVS kan ook. Als ze aan de kook zijn doe je 
de geleisuiker en citroensap erbij
en roer je het geheel door elkaar. totdat het geheel 
kookt en laat dat 4 minuten door koken.

Daarna de pan van het vuur zodat het borrelen 
stopt. Dan is het tijd om de Amaretto toe te 
voegen. (Geeft een geur explosie)

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

Aardbei jam met Amaretto . . .

Ingredienten voor aardbei jam met Amaretto 

1 kg Groot Antink Aardbeien
1 kg geleisuiker
100 ml Amaretto
Scheut citroensap
8 schone jam potten van 210 ml.   
 

Op de grens van Achterhoek en Veluwe, tussen Steenderen en Bronkhorst, ligt 
Bed & Breakfast De Molenkolk. Een mooie, rustieke locatie met vier gastenver-
blijven in authentieke sfeer. U zult zich er snel thuisvoelen.

Wij houden op ons erf de natuurlijke omgeving zo veel mogelijk in haar oor-
spronkelijke staat. U vindt rondom uw gastenverblijf wilde bloemen, knotwilgen, 
talrijke hoogstam fruitbomen, hagen en een grote verscheidenheid aan noten-, 
linde- en kastanjebomen. Een dorado voor vele soorten vogels.

Naast een uitstekende plek om te vissen, is de Molenkolk een geschikte uitvals-
basis voor wandelaars, fietsers en ruiters. In de directe omgeving is veel natuur 
en cultuur(historie) aanwezig. 

Bed & Breakfast De Molenkolk, Bronkhorsterweg 38, 7221 AD Steenderen, 
0575 - 452 742. Kijkt u ook eens op www.molenkolk.nl

De Bonenkamp: 
groepsaccommodatie en minicamping

De Bonenkamp in Echteld, vlakbij Tiel, biedt u 2 gezellige 
vakantiehuizen voor vrienden- en familiegroepen, 
en daarnaast een minicamping.
De vakantiehuizen zijn ruim van opzet en hebben alle 
denkbare faciliteiten. De minicamping biedt plaats aan 
zo’n 15 caravans en 5 tenten.
Bij ons kunt u lekker tot rust komen maar ook het maken 
van aantrekkelijke fiets-
tochten behoort tot de 
mogelijkheden. 

Ons adres: Stationsweg 31, 
4054 HA Echteld. 
Onze telefoonnummers: 
0344 - 642 137 en 
06 - 212 15 211. 
En kijkt u ook eens op www.debonenkamp.nl

In het prachtige buitengebied tussen Doetinchem en Gaande-
ren ligt Bed en Breakfast  De Wandhorst. Een gerestaureerde 
boerderij met gezellige gastenkamers en een unieke uit stro 
opgebouwde lodge met drie luxe appartementen zijn het decor 
voor een onbezorgde vakantie in de Achterhoek.

Een idyllische vakantieplek, smaakvol ingericht tot in de klein-
ste details, waar gasten zich werkelijk thuis voelen. 
De terrassen en de zitjes in het gras combineren ruimtelijkheid 
en beslotenheid te midden van de groene omgeving.

Graag tot ziens bij De Wandhorst!
Binnenweg 18, 7011 BR Gaanderen, 
0315 - 32 32 62, www.dewandhorst.nl 

Luxe, rust en ruimte bij 
De Wandhorst

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...

www.grootantink.nl

Chutneys, sauzen, siropen en jammen. Jammakerij Groot 
Antink in Groenlo staat er inmiddels bekend om. Ze maken 
meer dan 50000 potten per jaar, dus een echt walhalla voor de 
jam liefhebben. Er staan meer dan 100 soorten op de plank van 
de gezellige boerderij winkel waar ook nog eens vele andere 
streekproducten te vinden zijn.
De jam en andere producten worden nog steeds op ambach-
telijke wijze in koperen pannen gemaakt en met de hand afge-
vuld. Als je de winkel binnen komt ruik je dan ook al meteen de 
zoete geur.
Om bij de winkel te komen zie je de aardbeien, verschillende 
bessen, frambozen en bramen al staan, vraag gerust een bakje 
om zelf het lekkers te plukken er dan gelijk van te genieten of 
er zelf een lekkere jam van te maken. 49



Sfeervolle accommodatie aan de rand van het dorp 
Anderen midden in het Nationaal Park Drentsche 
Aa met prachtige wandel- en fietsroutes. Alle com-
fort voor gezelschappen van 8 tot 32 pers. Gezellige
verblijfsruimte (100 m2) waarvan een gedeelte apart
kan worden gebruikt.
Buiten is een groot terras met zitmeubilair, kussens,
tafeltennis en mooie tuin op het zuiden.
Er is een apart speelveld met volleybalnet, basket en
schommels.
Voor mindervaliden zijn er aangepaste voorzienin-
gen aanwezig zoals aangepaste badkamer, douches
en 4 hoog/laagbedden.
Voor vergaderingen zijn faciliteiten aanwezig.
Ook internetverbinding.

Voor meer informatie: www.anderhoes.nl
Telefoon: 0592-241986
E-mail: info@anderhoes.nl

Voor uw familiereünie, zakelijke bijeenkomst 
of gezamenlijk uitstapje:

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.

Welkom bij plattelandswinkel ’t Schuurtje
Bezoek onze gezellig winkel vol met heerlijke streekproducten zoals 
(biologische) kaas, advocaat,eieren, wijn, jams, pure fruitsappen. 
Verder verkopen we veel vers fruit, aardappelen en groentes. Ook 
vindt u leuke cadeautjes en streekmanden. Tip: proef onze zelfge-
maakte appeltaart.
In de houten appelkistjes hebben we een keur van Oudhollands 
snoep en allerlei Veluwse lekkernijen staan. Bent u uitgekeken rust 
dan lekker uit in onze theetuin met koffie en een heerlijk stuk eigen- 
gemaakte appeltaart. Bij regen is het goed toeven in onze boshut.

Op afspraak verzorgen wij ook een uitgebreide high tea  19,50 p.p. 
Ook is een wandeltocht met knapzak of een fietsarrangement 
mogelijk. Bezoek ook eens onze website via www.etschuurtje.nl.

Hoge Valkseweg 35
6741 GK Lunteren
t 0318 48 56 52
m 06 128 530 46
tschuurtje@gmail.com
www.etschuurtje.nl

Welkom bij Roemar Koffiebranderij, een uniek concept 
in hartje Deventer waar u koffie drinkt zoals het hoort: 
eerlijk, ambachtelijk en authentiek. Van ambachtelijk 
gebrande koffie tot de serieus gezette koffie. 

Daarnaast heeft Roemar een keur aan theesoorten die 
u zelf kunt scheppen en mêleren in de Theesteeg.
Het bijzondere kopje koffie, de mooiste kop thee of een 
heerlijk zelfgemaakte ijsthee: voor elke smaakpurist en 
liefhebber is er Roemar koffie & thee. 

Met bij elkaar zo´n 120 koffie- en theesoorten is het 
soms lastig kiezen. Daarom organiseert Roemar Kof-
fiebranderij ook proeverijen.

Onze authentieke winkel vindt u aan de Walstraat 45, 
7411 GJ Deventer. Ons telefoonnummer is 06 - 422 70 
957, onze website is www.roemarkoffiebranderij.nl

Eerlijke zelfgebrande koffie & zelf 
geselecteerde en samengestelde thee
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Er op uit: heerlijk wandelen met een gevulde knapzak door 
het Achterhoekse coulisselandschap: de paden op de lanen 
in! Trek de wandelschoenen aan en neem je vriend en/of 
vriendinnen mee. 

Tijdens de 14 km knapzak - wandeling, door landerijen, langs 
beken, elzensingels, houtwallen, gevarieerde bossen en bos-
randen - kun je telkens weer genieten van het fraaie landschap. 
Geregeld staan er op idyllische plekjes bankjes of picknick-
banken waar je van de inhoud van de gevulde knapzak kunt 
genieten. Want ook voor de inwendige mens is deze wandeling 
een verwennerij. Kom genieten en ervaar hoe mooi en rustig 
het is in de Achterhoek. Alleen de heldere vogelgeluiden 
zullen nog lang blijven naklinken!

Bijzonderheden
Inclusief wandelroute. Inhoud knapzak: speltbroodje gezond 
met biologische boerenkaas, speltkrentenwegge met roombo-
ter, mueslireep of sultana, chocolade, flesje water en fruit. Bij 
terugkomst krijg je een gratis consumptie aangeboden (keuze 
uit koffie/thee/streekeigen appelsap of een bekertje boerenijs). 

Goed om te weten 
Ligging: de Knapzakwandeling begint en eindigt bij Natuurlijk-
BUITEN in Sinderen, en is mogelijk op woensdag t/m zondag. 
Graag een dag van tevoren reserveren.

Wandeling met gevulde knapzak

Anna Kemp, Toldijk 11, 7065 AL Sinderen, 0315 - 236 794 / 
06 - 537 58 609, www.natuurlijkbuiten.nl


