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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.

Eigenlijk weten we het allemaal: ons land is schatrijk 
aan leuke, bijzondere en verrassende plekjes op velerlei 
gebied. 
Maar… je moet ze wel weten te vinden. Laat de 
Bourgondische Beleving u daarbij een handje helpen. 
Onze mensen zijn op allerlei manieren weer fanatiek op 
speurtocht gegaan en ze hebben het ene na het andere 
pareltje boven water gehaald. Het resultaat van al die 
inspanningen vindt u in deze derde editie voor de pro-
vincies Overijssel, Gelderland en Utrecht. En natuurlijk 
op onze website en Facebookpagina.

Plekjes om de inwendige mens te strelen, om van het 
buitenleven te genieten, heerlijk actief te zijn, kunst en 
cultuur op te snuiven, en prachtige overnachtings- en 
verblijfadressen waar u met gastvrije armen welkom 
wordt geheten. Wat wil een mens nog meer in deze 
kille periode van het jaar?

Geef u over aan het Bourgondisch genieten in de drie 
provincies en deelt u ook eens uw bevindingen, menin-
gen en foto’s met onze Facebookpagina. Zo kunt u op 
úw beurt onze andere lezers en volgers de weg wijzen 
naar de plekjes die er toe doen.

Wij wensen u veel Bourgondische Belevingen!  
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In dit nummer onder andere:
• de charmes van Oudewater
• uitdagende fotowedstrijd
• zinneprikkelende recepten
• het pittoreske Gorssel

theaterdiner op een 
historische locatie met uitzicht

reserveren:
www.hanzehof.nl/wasbaas
Locatie: De IJsselstroom
Vliegendijk 16, 7205 CJ Zutphen

In januari en februari 2017 speelt Tales & Tunes in de bijzonder 
mooi gerestaureerde wasserij De IJsselstroom in Zutphen elke 
zaterdagavond het theater- en verteldiner ‘Aan Tafel Met De 
Wasbaas’. Gasten krijgen een 4 gangen-menu geserveerd met 
biologische streek- en seizoensproducten van chefkok 
Nick Luken.

Speeldata: 7, 14, 21 & 28 januari
       4, 11, 18 en 25 februari
Prijs:  65 euro per persoon (incl. 4 consumpties)



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

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.  

Sterrallures?   
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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Zorgboerderij de Groote Modderkolk
In Loenen (Gelderland) ligt aan de rand van de Veluwe  onze zorgboerde-
rij De Groote Modderkolk. Hier wonen en werken mensen met een ver-
standelijke beperking. Het mooie van onze woon-/werkplek is dat het een 
open erf heeft. Wandelaars en bezoekers van de theeschenkerij, winkel 
of tuin zijn hier alle dagen welkom om te genieten van de heerlijke appel-
taart, prachtige tuin of winkel vol met eigengemaakte producten.

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

U kunt ons vinden op de Vrijenbergweg 24 a,
7371 AA Loenen. Telefoon overdag: 055 - 505 32 78. 
Website: www.deseizoenen.org 
Graag tot ziens!

Langs de mooie rivier de Utrechtse Vecht ligt Kaas, ijs- en 
logiesboerderij “de Willigen”
Vanaf het water kunt U aanleggen aan onze aanlegsteiger 
om een heerlijk ijsje te eten of de heerlijke kaas te proeven 
en een stukje kaas mee te nemen voor thuis of onderweg!
Via de smalle weg kunt U de Willigen ook bereiken met de 
fiets, wandelend of met de auto.
Het is mogelijk om in een van de luxe b&b-kamers te over-
nachten, er zijn 7 luxe kamers met eigen badkamer waar u 
heerlijk tot rust komt na een dagje varen op de Vecht.
Naast de luxe b&b kamers, zijn er ook luxe vakantie-
appartmenten met een eigen keuken & woonkamer 
op basis van zelfverzorging.

Wilt U met een groep komen verblijven kan dat tot max. 
50 personen kunt U onze beide groepsaccommodaties 
(7 b&b kamers (max. 24 personen) + 4 appartementen 
(max. 26 personen) huren, U huurt dan ook onze 
gezamenlijke ruimte de “oude” hooiberg.
Onze “oude” hooiberg is ook te huur voor een 
vergadering, verjaardag of klein feestje.
Op de boerderij zijn 80 koeien, die elke dag 2 keer 
worden gemolken om onze eigen kaas en ijs te maken.
Het klompenpad “Vredelantsepad” gaat over het 
bedrijf, tevens is er een rustpunt aanwezig.
Voor meer informatie www.dewilligenlogies.nl 
of 06-51798045

Van 21 januari t/m 11 juni 2017 is in het Noord-Veluws 
Museum een overzichtstentoonstelling te zien waarin 
het werk van de kunstschilder Jos Lussenburg centraal 
staat. Lussenburg vervulde een centrale rol binnen de 
groep van kunstenaars die actief waren op de Noorde-
lijke Veluwe. Hij was een flamboyante en bevlogen man, 
die niet alleen als kunstschilder actief was, maar ook als 
muzikant, dirigent en gemeenteraadslid. 

Het meest bekend is Lussenburg door zijn schilderijen van 
botters op de Zuiderzee. Vanuit zijn jeugd in Enkhuizen 
voelde hij zich verbonden met de voormalige Zuiderzee. De 
grijze luchten, de schuimende golven, de stoere zeeman-
nen die het schip op de onstuimige zee op koers houden, 
geven een romantisch verlangen weer naar een verdwenen 
zee.
 
Aanvankelijk was Lussenberg violist en muziekleraar. In 
1923 maakte een infectie aan zijn linker wijsvinger een 
einde aan zijn leven als muzikant. Lussenburg ging zich 
toeleggen op schilderen en tekenen en ontwikkelde vanuit 

het impressionisme een 
eigen, expressieve stijl. 
Zijn schilderijen zijn 
levendig en dynamisch. 
De zeegezichten bleken 
al snel bij een groot 
publiek aan te slaan, 
maar ook de Veluwse 
figuren, doorleefde vissersportretten, boerenvrouwen met 
hun traditionele mutsen, bedelaars, naakten, zelfportret-
ten, stillevens, herfstbossen of boerderijen met bloeiende 
fruitbomen werden geliefd.

Lussenburgs kunstwerken zijn op de Veluwe en in de 
voormalige Zuiderzeesteden nog altijd erg populair. De 
meeste schilderijen op de expositie komen uit particuliere 
collecties, aangevuld met enkele museale bruiklenen. De 
tentoonstelling belicht alle aspecten van het kunstenaar-
schap van Lussenburg. Naast de schilderijen van botters en 
vissersleven zijn er ook tekeningen, stillevens, portretten, 
stadsgezichten en landschappen te zien.

Overzichtstentoonstelling 
Jos Lussenberg (1889 - 1975)
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Noord-Veluws Museum
Winckelweg 17A
8071 DN, Nunspeet
(0341) 250 560
www.noord-veluws-museum.nl
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Reeds 30 jaar geleden was het de drie sterren chef Paul 
Bocuse die koks opriep een dam te werpen tegen het 
gebruik van kunstmatige toevoegingen in het eten. Koks die 
gehoor gaven aan deze oproep en schriftelijk verklaarden 
zich te houden aan de “Code van Eer” mochten lid worden 
van Euro-Toques. In deze “Code van Eer” is nadrukkelijk 
opgenomen dat de leden gebruik maken van natuurlijke, bij 
voorkeur, streek en seizoen gebonden producten.

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

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

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

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

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

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

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

www.euro-toques.nl
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Ware kwaliteit verloochent zich niet!
Restaurant First
Zeist
www.first-1.nl 

Brasserie De Wildhoeve
EMST
www.brasseriedewildhoeve.nl 

Restaurant de Oranjerie
Barneveld
www.restaurantdeoranjerie.nl 

Herberg De Engel
Dodewaard
www.de-engel.nl

Restaurant De Weeghbrug
Wamel
www.weeghbrug.nl

Hotel Restaurant De Gouden Molen
Rossum
www.goudenmolen.nl 

Restaurant De Oude Apotheek
Losser
www.oude-apotheek.nl 

Landhuishotel & Restaurant De Bloe-
menbeek
De Lutte
www.bloemenbeek.nl 

Restaurant Lime
Malden
www.restaurantlime.nl

Dames Pellens
Rijsbergen
www.damespellensrijsbergen.nl

Euro-Toques leden 
Overijssel, Gelderland, Utrecht
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Restaurant De Kloostergang
Zenderen
www.dekloostergang,nl

De  Zevenenveertigste Heerlijkheijd
Gaanderen
www.dezevenenveertigsteheerlijkheijd.nl

De Mandemaaker
Spakenburg
www.demandemaaker.nl

De Witte Holevoet
Scherpenzeel
www.witteholevoet.nl 

Restaurant De Schans
Montfoort
www.restdeschans.nl 

Restaurant First
Zeist
www.first-1.nl 

Restaurant ElVi
Utrecht
www.restaurantelvi.nl

Restaurant Vesters
Nijmegen
www.restaurantvesters.nl 

Restaurant Zilt en Zoet
Maartensdijk
www.restaurantziltenzoet.nl 

Van der Valk Hotel Apeldoorn – de Cantharel
Apeldoorn
www.vandervalkapeldoorn.nl

de Aubergerie, restaurant
Amersfoort
www.deaubergerie.nl

Groot Warnsborn, Landgoed Hotel & Restaurant
Arnhem
www.grootwarnsborn.nl

Hotel de Tuinkamer
Ruurlo
www.hoteldetuinkamer.nl

Restaurant Twenty2
Apeldoorn
www.restaurant-twenty2.nl 

Restaurant de Salentein
Nijkerk
www.landgoeddesalentein.nl

Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven
Delden
www.carelshaven.nl

Cas Spijkers Academie ROC van Twente
Almelo
HN Cuisine
Zwolle
www.hncuisine.nl

Quakoken
Oldenzaal
www.quakoken.nl 

Alberto’s Italian
Nijkerk
www.albertositalian.nl 

(Vervolg pagina 9) Euro-Toques leden 
Overijssel, Gelderland, Utrecht

Turner, Canova, Van Gogh, Degas, Mondriaan, Marc, 
Archipenko, Picabia, Pechstein, Chagall, Marini, Picasso - 
in het Nederlandse Museum de Fundatie vind je vele grote 
namen. De eigen collectie is er één met absolute meester-
werken uit vier eeuwen kunst. 

Dirk Hannema (1895-1984), voormalig directeur van het Rot-
terdamse Museum Boijmans Van Beuningen bracht ze bijeen. 
Hij verzamelde internationale topkunst en zocht naar ‘al wat 
aesthetisch boeit’.  Aan deze karaktervolle collectie koppelt 
de Fundatie een breed en aansprekend expositieprogramma, 
getoond op twee schitterende locaties: Kasteel het Nijenhuis 
in Heino/Wijhe en het in 2013 spectaculair uitgebreide mu-
seum in Zwolle.

De locatie in Zwolle onderging één van de mondiaal onge-
twijfeld meest in het oog springende museumuitbreidingen 
van de afgelopen jaren. Het voormalige Paleis van Justitie in 
neoclassicistische stijl kreeg  met ‘de Wolk’ een ellipsvormige 
opbouw, bekleed met 55.000 wit-blauwe tegeltjes. In ‘de 
Wolk’ bevinden zich twee nieuwe tentoonstellingszalen met 
een gezamenlijk oppervlak van bijna 1000m2 en een immens 
raam dat een fantastisch uitzicht geeft op de historische bin-
nenstad van Hanzestad  Zwolle.

Zie de mens
Tot en met 15 januari 2017 is in Zwolle de tentoonstelling ‘Zie 
de mens’ te zien. In 100 werken uit 100 verschillende jaren 
- van onder meer Oskar Kokoschka, Constantin Brancusi, 

Christian Schad, Pablo Picasso, Felix Nussbaum, Francis Ba-
con, Rineke Dijkstra, Andy Warhol, Max Beckmann, Otto Dix, 
Marlene Dumas, Gerhard Richter en Neo Rauch - toont ‘Zie de 
mens’ hoe kunstenaars er de afgelopen eeuw in zijn geslaagd 
via de schijnbaar eenvoudige, overzichtelijke vorm van het por-
tret de rijkdom en complexiteit van de moderne wereld op te 
roepen.  ‘Zie de mens’ werd samengesteld door kunstcriticus 
Hans den Hartog Jager die eerder voor de Fundatie ‘Meer licht’ 
(2011) en ‘Meer macht’ (2014) maakte. 
Kijk voor meer informatie op www.museumdefundatie.nl
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Museum de Fundatie Zwolle (foto Pedro Sluiter)

Felix Nussbaum, Zelfportret met Joods iden-titeitsbewijs, 1943, olieverf op doek , 56 x 49 cm, Felix-Nussbaum-Haus, Osnabrück;

Isaac Israëls, Vrouw en profil voor de ‘Zon-
nebloemen’ van Van Gogh, 1918, olieverf 
op doek, 71 x 59 cm, Museum de Fundatie, Zwolle en Heino/Wijhe.

Museum De Fundatie



De Mècorino, een bijzonder kaasje

13

•  Eigengemaakte producten van 

    schapenmelk
•  Onze Boerderijwinkel met producten  

    uit de streek en mooie cadeaus

•  Overheerlijke lunch of diner uit eigen  

    keuken
•  Feesten en Partijtjes naar wens

•  Excursies voor jong en oud

•  Kindvriendelijk

• www.devreugdehoeve.nl     • Zalkerveerweg 20, Zwolle    • ☎ 06 28 74 57 28    

Een goede kaas is voor ons puur genieten. Dagelijks 
verwerken we de melk van onze schapen tot de 
meest smaakvolle zuivelproducten. We gebruiken 
enkel pure ingrediënten. Onnodige toevoegingen 
zult u in onze producten dus niet aantreffen. Eigen-
lijk is er maar één belangrijke toevoeging: de aan-
dacht en passie van kaasmaakster Marianne. In 2012 
ontwikkelde zij het bijzondere kaasje de Mècorino, 
welke onlangs bekroont werd met de innovatieprijs.

Kenners zijn er dol op! De Mècorino is een mooi rond 
bolletje kaas gehuld in een parafinekorst. De melk 
waarvan het gemaakt wordt komt van een speciaal 
schapenras, die zich kenmerkt door een specifieke 
en zachte smaak. Het kaasje ondergaat een speciaal 
rijpingsproces. 
Na verhitting wordt de kaas niet geperst en gaat het 
rijpingsproces verder in de koelkast. Na 7 dagen is het 
klaar en heeft het zijn karakteristieke smaak aange-
nomen. De zacht elastische textuur en de frisse smaak 
maakt de Mècorino een bijzonder product. Niet eerder 
is er een gelijkwaardige kaas op de markt gebracht die 
kan tippen aan de smaak van de Mècorino. Het is ver-
krijgbaar in vier smaken: naturel, fenegriek, italiaanse 
kruiden en knoflook.

Naast de lekkere smaak is schapenzuivel geschikt voor 
mensen met een koemelk allergie. Schapenmelk heeft 
vele positieve eigenschappen zoals: een hoog gehalte 
aan vitamines en omega-3 en -6 vetzuren, en een 
hoog vet en eiwitgehalte , maar door de structuur licht 
verteerbaar is. Inmiddels heeft het bedrijf zich verder 
ontwikkeld en maakt nu ook Halloumi. Dit is een vege-
tarisch kaasje dat ook gebakken of gegrild kan worden.

Interesse gewekt? Het kaasje is verkrijgbaar bij de 
meeste kaasspeciaalzaken en wanneer u in de buurt 
van Zwolle moet zijn is een bezoek aan de Vreugdehoe-
ve een aanrader. Hier kunt u Heerlijk genieten onder 
het genot van een kop koffie van natuurlijke producten, 
de Dieren in de stal en de rust van de omgeving.

Tip: 

Nuttig de Mècorino

 met een heerlijk met 

een glas rode wijn 

of een herfstbier.

www.devreugdehoeve.nl13

Benvenuto!
Piccolini, een stukje La dolce vita in Zwolle.

Als Italië-liefhebber hoop ik dat u zich snel ‘thuis’ gaat voe-
len bij Piccolini.
Of u nu op zoek bent naar Italiaanse delicatessen voor een 
gezellige borrel of ingrediënten voor een Italiaanse maaltijd, 
een geschenk of (kerst) pakket, bij ons vindt u het allemaal. 
Diverse soorten verse Italiaanse vleeswaren, worsten, olij-
ven, pesto, kazen. 

Maar ook koffiebonen, chocolade, koekjes, nougat, wijn, 
olijfolie, pasta, diverse sauzen en nog veel meer. Daarnaast 
kunt u bij ons ook terecht voor een heerlijk, vers belegde 
focaccia.

Wij ontmoeten u graag in onze winkel aan de Koestraat 46 
in Zwolle, direct naast de Sassenpoort!
Tel: 038 421 5572, www.piccolini-zwolle.nl



Landwinkel De Huppe Zwolle; dynamische Hanzestad
Vier samen met ons het leven. 
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foto Pedro Sluiter Bron

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

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

Ons bedrijf is aangesloten bij 

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

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

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

Op zoek naar een (h)eerlijk cadeau? 

Kom kijken in onze Land-
winkel. Bel gerust als u een 
afspraak wilt maken, meer wilt 
weten en/of de mogelijkheden 
wilt bespreken! 
U kunt mailen naar 
info@dehuppe.nl of bellen 
naar 038 - 460 27 98.
Ons adres is 
Kleine Veerweg 9,  8017 BP 
Zwolle. 
Onze website: 
www.dehuppe.nl 14

BRUISENDE BINNENSTAD
De gezellige middeleeuwse straten worden bevolkt 
door vrolijke studenten, inventieve ondernemers, frisse 
vrijdenkers en creatieve aanpakkers. 
In Zwolle voel je je snel welkom! Een moderne stad waar 
je ook nog lekker kunt ronddwalen in de boeiende en rij-
ke geschiedenis. In ons historische centrum met de oude 
grachten vind je nog veel plekken van grote betekenis. 
De Hanze pakhuizen en statige gevelpanden tonen de 
oorsprong van onze welvaart. Beleef hier de sfeer uit 
de tijd van Thorbecke en ontdek waarom Zwolle een 
inspiratiebron was, en is, voor grote denkers.
Na al die historische ontdekkingen nodigen de vele 
terrassen, restaurants en cafés je uit voor nieuwe 
sensaties. 

Prikkel je smaakpapillen met de beroemde Haute 
Cuisine van de Librije of laat je verrassen door de vele 
andere chef-koks uit onze stad. Slenter op onze eeu-
wenoude pleinen en ontdek kleine intieme barretjes, 
moderne pop-up restaurants, biologische lunchrooms 
en supergezonde juice-bars.
Flanerend door hartje centrum kom je als vanzelf bij 
twee van de meest opvallende verschijningen van 
Zwolle. Zwolle is het trotse thuis van Museum de Fun-
datie en boekhandel Waanders in de Broeren. Dompel 
je onder in spraakmakende tentoonstellingen en in de 
wondere boekenwereld. Vanuit het opvallende raam in 
de Fundatie heb je aan één blik genoeg: de Zwolse bin-
nenstad ligt aan je voeten.

www.hanzestadzwolle.nl

Hanzestad Zwolle: Bruisende Binnenstad, Excellent Onderwijs en Economische Topregio



De allerlekkerste stadswandeling: de Smaakroute
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Smaakroutes.nl
De Smaakroute  is de allerlekkerste stadswandeling in 
verschillende Hanzesteden. Het  geeft   je  de gelegen-
heid om kennis te maken met dé unieke  smaakwin-
kels van de stad.  Deelnemers  gaan opeen  (h)eerlijke    
‘strooptocht’   langs deze  plaatselijke    smaakmakers. 
(Dus geen ketens of franchise)
 
 Bij iedere locatie mag je heerlijk proeven en krijg je pas-
sionele uitleg van de eigenaar. En je krijgt lekkers mee 
om in je goodiebag om thuis na te genieten.
 
Je kunt kiezen uit verschillende SmaakRoutes   in de 
steden Zwolle, Deventer, Ommen en Kampen.
Er kan geboekt worden vanaf 8 personen, maar ook 
(grotere) groepen zijn welkom.     En  zijn routes op 
inschrijving   voor de kleinere gezelschappen.
 
Op www.smaakroutes.nl vind je het actuele aanbod.

Komt dat proeven!!!

Schoolmeesterssteeg 3a     8011 ZX Zwolle     tel. 038 - 230 75 41 (di t/m vr) 
Internet: www.demeisjesvanplezier.com    E-mail: info@demeisjesvanplezier.com

Voor al je (bedrijfs) feesten, acts, entertainment, 

theater op maat, teambuilding, kant-en-klare-

bedrijfsdagen en originele uitjes staan wij 

van de Meisjes van Plezier klaar om jou van 

dienst te zijn.

Het moge duidelijk    zijn, wij doen alles wat 

met Plezier te maken heeft, behalve dat...

Door ons organisatorisch talent, onze jarenlange 

ervaring in de muziek- en entertainmentwereld en 

onze creatieve kwaliteiten kunnen we aan vrijwel al 

je wensen tegemoet komen.  Creatieve concepten 

voor symposia en congressen, maar ook de invul-

ling van een bedrijfsfeest kun je aan ons overlaten!

 
 Verder verzorgen wij uitjes in Zwolle en omstre-

ken en ook deze kunnen we aanpassen aan alle 

wensen!
 
Kijk op www.demeisjesvanplezier.com voor ons 

aanbod en onze referenties. We hopen van harte 

dat we ook jou een stukje Plezier mogen brengen!

• Ludieke Stadswandeling• Stappen & Happen• Zwolle Express
• Kookworkshops
• Smaakroutes
• (Bedrijfs) Feesten
• Acts & Entertainment• Bands
• Teambuilding & coaching• Bedrijfsdagen



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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Kaasplankje uit het Noorden
Bron: www.lokaalenlekker.nl

Ingrediënten
• Verse (buffel) ricotta
• Crottin ‘t Mekkertje van De Mekkerkast
• Geitencamembert Machedoux van De Oude Streek
• Extra belegen schapenkaas van Groot Kabel
• Extra belegen of oude kaas van Kleikracht
• Geitenblauwschimmel Lady’s Blue van De Kruidenwei
• Rozijnen(noten)brood

Kaasplankje uit het Noorden. Zonder veel werk , lekker lui natafelen. Een kaas-
plankje is daar helemaal ideaal voor. Het Noorden heeft vele mooie biologische 
kazen. Dus neem in plaats van de Franse kazen eens een keer een lokale versie. 
Met liefde gemaakt en de smaken zijn verrassend goed.

Nagerecht 4 personen
1. Kies 4-5 soorten kaas uit bijgaande lijst. De hoeveel-
heid hangt van het aantal personen maar 50-75 gram 
per persoon is over het algemeen meer dan genoeg als 
nagerecht.
2. Rooster dunnen plakjes rozijnen(noten)brood gedu-
rende 30 minuten in een oven van 60°C.
3. Laat de kaas minimaal 30 minuten buiten de koelkast 
staan alvorens aan te snijden. Naast het brood is de 
kaas erg lekker met walnoten, honing (met vijgen), kwee-
perengelei, siroop van witte aalbessen, vijgenbrood, 
crackers etc.
4. Serveer met rode port, een volle rode wijn of witte 
dessertwijn.

Andere heerlijke lokale kazen:
•  Harde geitenkaas van Kobunder (te koop bij Auke’s   
 biologische kaas)
•  Machetin (geitenkaas crottin-achtig) van De Oude Streek
•  Boeren Trots (oude zachte kaas)
•  Reade Jutter van Terschelling, lijkt op Port Salut en is 
 te koop bij veel biologische winkels
•  Blauwschimmel (koe en geit) van Bastiaansen

Een stadshart hoort te kloppen. Daarom valt er bij 
Grand-café “Het Arsenaal 1309” in Doesburg van 
alles te beleven. Voor jong en oud, levensgenie-
ters uit de buurt of dagjesmensen van veel of iets 
verder weg. In het gezellige grand café of in de 

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

Jans Pakhuys Kunst en Cadeaus
Op zoek naar een leuk en bijzonder cadeau? Dan bent u bij Jans 
Pakhuys aan het goede adres. Jans Pakhuys is een cadeauwinkel, 
galerie en atelier. Op de begane grond zijn exclusieve geschenken te 
koop in verschillende prijsklassen. Kleurrijke kunst - uiteraard ook te 
koop - siert de wanden. Wilt u een rondleiding door het atelier? We 
ontvangen uw reservering graag van te voren.

Jans Pakhuys, Grote Sint Jansstraat 4, 3811 HX Amersfoort
T: 033 461 17 79 janspakhuys@amerpoort.nl - www.janspakhuys.nl
Open: di t/m vrij 10.30 - 17.00 u. en op zat. 10.00 - 17.00 u.
Jans Pakhuys is onderdeel van Amerpoort, organisatie voor dienstverlening aan mensen met een beperking in 
de provincies Utrecht en Flevoland en in”t Gooi

Rezonans = ruimte, rust, ontspanning, natuur, 
inspiratie, bezinning, inzicht, healing en meer.

Verblijfsarrangementen, retraite… een ideale 
krachtplaats tussen de Achterhoekse 
weilanden en bossen.
Kom tot jezelf bij

De kracht van stilte!

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

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



bij Eetcafé De Hoek 
in hartje Gorssel. Er 
is van alles te doen 
en we maken het 
u zo aangenaam 
mogelijk. Lunchen, 
dineren, borrelen, 
koffie met gebak… 
u verzint het maar.

Ouderwetse gezelligheid

Tot ziens bij Eetcafé De Hoek, 
Joppelaan 5, 7213 AA Gorssel, 0575 - 492 263
www.eetcafe-dehoek.nl

Société Musée Lalique Pays Bas

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

www.musee-lalique.nl / info@musee-lalique.nl 
Tel.: 0313471410
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René Lalique (1860-1945) wordt de da Vinci van de 
juwelen- en glaskunst genoemd. De werken uit de 
art nouveau en art deco periode zijn vervuld van sym-
boliek en “geheime” details.
Musea uit de gehele wereld, waaronder het “Metro-
politan museum of Art” uit New York geven werken 
uit de art nouveau en art deco periode in bruikleen 
aan het museum. 

Tijdens de tentoonstelling ‘art nouveau en japonisme, 
een nieuwe golf’ zijn er werken te zien van Mesdag, Van 
de Velde, Mankes en Van Dongen die nog niet eerder 
tentoongesteld zijn. Het museum is gehuisvest in een 
tweetal oude Rijksmonumenten waar bezoekers 
gastvrij worden ontvangen in een sfeervolle ambi-
ance. Er zijn  arrangementen op afspraak mogelijk 
met een ontvangst onder het genot van een 
glaasje prosecco  bij de concertvleugel, een lezing, 
een zeer luxe huisgemaakte lunch en een uitge-
breide rondleiding.

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

Welkom bij De Elshoeve
    Sfeervolle twee- tot twaalfpersoons vakantie-

woningen, landelijk gelegen in de prachtige 
natuur van de Gelderse Achterhoek. 

U vindt ons in de Michelstraat 30, 
7021 LV Zelhem. Telefoon 0314 - 641 372, 

website www.elshoeve.com 

Sfeervol overnachten in 
een gaStvrije gorSSelSe 
villa

J60 Bed & Breakfast
Joppelaan 60, 7213 AD Gorssel, 
0575-49 49 90, 062 062 9944, www.j60.nl 

Dat doet u bij J60 Bed & Breakfast. 
De B&B met eigen entree 
heeft twee zeer ruime 
2-persoonskamers met 
een luxe badkamer en 
een vrijstaand gasten-
verblijf in de tuin. Het 
heerlijke ontbijt staat in 
het teken van vers.

In elk jaargetijde is het 
schitterend wandelen en fietsen in en rond 
Gorssel. Ook kunst, cultuur, winkelen en 
lekker eten.... het is allemaal binnen 
handbereik.

Mogen wij u gastvrij 
ontvangen?
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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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Ontdek historisch en gastronomisch Oudewater

Slenter door het schilderachtige centrum en snuffel rond in de talrijke 
leuke winkels. Stap binnen in de wereld van de eeuwenoude touwin-
dustrie en laat je verrassen in de Heksenwaag. O ja, en vergeet vooral 
niet de unieke combinatie van een royaal gastronomisch aanbod in een 
historisch decor te ervaren. Welkom in Oudewater.

1. Stadhuis Oudewater
Mooi en statig gebouw, opgetrokken in 
renaissance bouwstijl. Het dateert van 
1588, 13 jaar nadat zijn voorganger in 1575 
grotendeels in vlammen was opgegaan na 
de inval van de Spanjaarden. Het stadhuis 
heeft een mooie bordestrap, geflankeerd 
door twee leeuwen. Al eeuwen bevindt 
zich een ooievaarsnest op het stadhuis, 
één van de oudste van Nederland. In het 
stadhuis vergadert de gemeenteraad 
maandelijks. Ook is het stadhuis zeer in 
trek als trouwlocatie.
Voor rondleidingen en meer informatie 
kijk op www.oudewater.net.

7. Grote of Sint Michaëlskerk
Driebeukige hallenkerk gewijd aan 
Sint Michaël aan de oever van de Hol-
landse IJssel. De toren valt op door zijn 
merkwaardige dakvorm. Torens met 
zadeldaken komen eigenlijk alleen voor 
in Friesland en Groningen. Het oudste 
gedeelte van de kerk is van een voor-
ganger van rond 1100. In en rond de kerk 
is veel archeologisch onderzoek gedaan. 
Dat heeft veel informatie opgeleverd 
over de geschiedenis van Oudewater. 
De toren dateert van ongeveer 1300.
Voor rondleidingen en meer informatie 
kijk op www.oudewater.net.

6. Trekschuit
Wie langs de Lange Linschoten of aan 
de kade van de Hollandse IJssel staat, 
zijn ogen dichtknijpt en honderden jaren 
terug droomt, ziet hier trekschuiten gaan 
en komen. Binnenkomende vrachtsche-
pen die hennep vervoerden voor de 
touwindustrie, vertrekkende boten die 
het geslagen garen naar Amsterdam en 
Rotterdam brachten. Paarden trokken 
de schuiten voort over het jaagpad. De 
touwfabriek die Gijsbertus van der Lee in 
de zestiende eeuw stichtte bestaat nog 
steeds. Voor meer informatie: 
www.reederijdeijsel.nl

5. Touwmuseum
Touwmuseum ‘De Baanschuur’ is geves-
tigd in een voormalige baanschuur van 
een grootgarenbaan. Honderden jaren 
lang sloegen baanders hier na hun werk-

4. Heksenwaag
Bezoekers uit heel de wereld komen al 
zo’n honderd jaar naar de Heksenwaag 
in Oudewater. Ze gaan op de weegschaal 
staan en ontvangen een certificaat. 
Al in de 16e eeuw vond deze weging 
plaats. Toen was dat van levensbelang: 
mensen werden beschuldigd van toverij 
en belandden op de brandstapel. Keizer 
Karel V gaf Oudewater als enige plaats 

3. Arminiushuis 
Arminius was een predikant die hoogle-
raar werd aan de universiteit van Leiden. 
Hij is bekend geworden vanwege zijn 
meningsverschil met de hoogleraar 
Gomarus over de voorbestemming van 
de mens. Arminius werd als Jacobus Her-
manszoon geboren op 10 oktober 1560 in 
Oudewater in het ‘Arminiushuis’ (nu een 
horecagelegenheid, rechts op de foto). In 
1575 nam het Spaanse leger Oudewater 
in. Arminius studeerde op dat moment in 
Marburg. Zijn familieleden stierven bij de 
plundering van Oudewater. 
 

2. Swiebertje
In de jaren 60 en 70 van de vorige 
eeuw was Swiebertje één van de best 
bekeken (jeugd)series uit de Nederlandse 
televisiegeschiedenis. Joop Doderer was 
de acteur die de hoofdpersoon speelde: 
zwerver Swiebertje. Huishoudster Saartje 
(Riek Schagen), pandjesbaas Malle Pietje 
(Piet Ekel), veldwachter Bromsnor (Lou 
Geels) en de burgemeester (Bert Dijkstra) 
vormden de rest van de cast. 
Voor veel scènes van de populaire serie 
vormde het historische stadhuis van 
Oudewater het decor. 

in Europa het privilege voor een eerlijk 
weegproces. Niemand werd er ooit tot 
heks veroordeeld.
Kijk voor meer informatie op 
www.heksenwaag.nl.

dag hennep, garen, sleden en spintollen 
op. In de aanbouw, voor de deur naar de 
Wijngaardstraat, stond het grote wiel. 
Het spinpad strekte zich zo’n 220 meter 
over de Wijngaardstraat uit. Daarnaast 
liepen nog andere spinpaden over de 
Wijngaardstraat. Ook over de wallen 
en op de paden langs de wallen liepen 
spinpaden. 
Kijk voor meer informatie op 
www.touwmuseum.nl.
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Restaurant Rendez-
vous de Bontekoe is al 
20 jaar een begrip in 
Oudewater. De eige-
naren Peter en Lysette 
worden omringd door 
een team van enthou-
siaste medewerkers. 
Samen stellen ze u 
voorop en zorgen ze voor een sfeervolle avond.

U kunt ons restaurant vinden aan de:
Wijdstraat 25 3421 AJ Oudewater, 
Tel. 0348-564865, www.rendezvousdebontekoe.nl

In Stadslogement Oudewater komt u heerlijk tot rust 
en geniet u van onze twee authentieke gastenkamers. 

Elke kamer heeft een eigen karakter en geeft een 
rustgevende sfeer. Vriendelijkheid en huiselijkheid 

voeren de boventoon.

B&B Stadslogement Oudewater
Plesmanplantsoen 5, 3421 EB Oudewater,

06 - 55 100 998, www.stadslogement-oudewater.nl 

Kom een nachtje bij ons slapen

Havenstraat 1-2, 3421 BS Oudewater
Tel.: 0348-567150, info@brasseriejoia.nl

Openingstijden:
Woensdag t/m zondag 11.00 - 21.30 uur

Lunch tot 17.00 uur / Borrelen de hele dag
Diner vanaf 18.00 uur

Keuken open tot 21.30 uur

Eetcafé Jill House

Markt Westzijde 3

3421 AN Oudewater

T: 0348-561500

Verse vlaaien, lunch en terras

Fotowedstrijd Oudewater

Stuur je foto vóór 
15 januari 2017 naar 

info@ardsmedia.nl en win een 
heerlijke gourmetschotel 

voor 6 personen van 
Ultee Keurslager

Maak een mooie foto van of bij één 
van onderstaande bedrijven die 
gevestigd zijn in Oudewater en win 
een heerlijke gourmetschotel voor 
6 personen.

Hocus Pocus 
Chinees Indisch Restaurant De Lange Muur 
Ultee Keurslager 
Brood- & Banketbakkerij Stijnman B.V. 
Rendez Vous de Bonte Koe 
Eetcafé Jillhouse 
Eetcafé Lumière  
Brasserie Joia  
Grandi Vini 
Café Slijterij ‘De Doelen’ Oudewater 
Gemeente Oudewater 
B&B De Ruige Weide 
Eetcafé de Dijkentelg

Overal in Nederland en België is wel een route van Happen en Stappen te vinden. Op dit moment zijn 30 routes actief en dat aantal neemt alleen maar toe. 
Vanaf maart 2017 staat Brasserie Joia in alle arrangementen van Happen en Stappen, onder andere met een culinaire stadswandeling door Oudewater.



 

de lekkerste winkel 
Leeuweringerstraat 9 
3421 AA Oudewater 

www.hocuspocuszoetwaren.nl 

 

vergaderenindepolder.nl  trouwenindepolder.nl

Bel voor meer informatie Nicole Schouten: 06-205 465 54

Bed & Breakfast

Bed & Breakfast

www.bedandbreakfastderuigeweide.nl

Keurslager Bas Ultee
Leeuweringerstraat 34
3421 AC Oudewater
Tel.: 0348-561531
info@ultlee.keurslager.nl

Café De Doelen
Kapellestraat 14

3421 CV Oudewater +31 (0)348 561438

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

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

Eetcafé “De Dijketelg”

Papekopperstraatweg 2
3464 HL Papekop - Oudewater
Tel.: 0348-562279 - eetcafe@dijketelg.nl

(H)EErLIJK ETEN EN DrINKEN

In het gezellige historische centrum van Oudewater, op de Markt tegenover 
De Heksenwaag, is Eetcafé Lumière gevestigd. Oudewater is de oudste stad 
van het Groene Hart. Ons eetcafé heeft dan ook al een lange geschiedenis als 
horecagelegenheid, sinds 1600.
In ons sfeervolle nostalgisch ingerichte eetcafé kunt u genieten van een drankje, 
lunch of diner. Bij mooi weer kunt u natuurlijk ook lekker eten en drinken op ons 
gezellige terras met als decor het prachtige oude centrum. 

Eetcafé Lumière, 
Markt Westzijde 7, 3421 AN Oudewater, T 0348 560004, info@eetcafe-lumiere.nl 
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Welkom bij Grandi Vini 
in Oudewater

B&B Johannesberg
Heerlijk genieten!

Dichtbij de vestingsteden Elburg, Kampen en Zwolle kunt u logeren 
bij B&B Johannesberg in Oldebroek.
Een prachtige landelijke plek voor natuurliefhebbers en genieters! 
Op Johannesberg kunt u genieten van een heerlijk uitgebreid ontbijt.
De B&B ligt centraal en is een prima uitvalbasis om te wandelen, 
fietsen of om een stad te bezoeken. De Veluwe is meer dan prachtig!
Meer informatie kunt u op onze website vinden.
 
B&B  Johannesberg
Zuiderzeestraatweg 11, 8096 BC Oldebroek
0525-655529 -- 06-512 624 57  
info@johannesberg.nl – www.johannesberg.nl

Laat u verrassen in het enige Orgelmuseum 
van Nederland, gevestigd in het voormalige 
middeleeuwse stadhuis van Elburg.

Van Kinsbergenstraat 5, 8081 CL Elburg, www.nationaalorgelmuseum.nl
Openingstijden: di t/m za van 11.00 tot 17.00 uur. Tel. 0525 - 684220

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

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

Uw specialist in
 (Italiaanse-) wijnen en 

delicatessen voor de
 feestdagen!

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

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

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

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

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

terecht. We beschikken 
bovendien over 

een gezellige 



Welkom in Oldebroek!

Oldebroek is een prachtige gemeente met een unieke 
ligging: aan de ene kant de Veluwse bossen en aan de 
andere kant de polders en de uitgestrekte Randmeren. Een 
uitstekend startpunt om de Veluwe te ontdekken in al haar 
schoonheid. De gemeente Oldebroek bestaat uit zes ker-
nen: Oldebroek, ‘t Loo, Noordeinde, Oosterwolde, Wezep 
en Hattemerbroek. Iedere kern heeft een eigen identiteit en 
ademt zijn eigen sfeer uit. 

Oldebroek staat bekend om Natuurkracht. Onze gemeente 
leent zich voor mooie wandel- en fietstochten door bos en 
heide, langs het water of in een fraai polderlandschap met 
vele soorten weidevogels. De mooie natuur nodigt ook uit om 
te sporten; individueel of in wedstrijdverband. Wielrennen, 
marathonschaatsen of hardlopen. 
Een aanrader is het Klompenpad ‘het Vreepad’, dit voert u 
over het land van de Oldebroekers en Wezepers. Het pad biedt 
u mooie uitkijkjes op bijvoorbeeld het landgoed Vollenhof en 
d’Oldhorst dat hoort bij de oude cultuurgrond van Oldebroek. 

Ook is de gemeente Oldebroek rijk aan cultuurhistorische mo-
numenten, zoals prachtige boerderijen uit de 17e en 18e eeuw 
en zorgvuldig aangelegde buitenplaatsen. Ook de beeldbepa-
lende Molen De Hoop langs de oude Zuiderzeestraatweg, die 
onlangs na een prachtige restauratie is geopend door prinses 
Beatrix, is een bezoek meer dan waard. 

Oldebroek heeft gastvrijheid hoog in het vaandel. Mooie 
groene campings, vakantieparken met alle faciliteiten die men 
maar wensen kan of authentieke bed and breakfasts. Ervaar 
de gastvrijheid van onze inwoners en ondernemers. Tijdens 
uw verblijf kunt u wellicht ook een bezoek brengen aan een 
van de typische Oldebroekse evenementen. In juli vindt de 
Broekermarkt plaats, in september is de jaarlijkse Schapen-
markt en de Oldebroeker Streetrace. Oktober is de maand van 
‘Roots in the Woods’. 

Trek er op uit en geniet van onze mooie omgeving. 
U bent van harte welkom!
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Welkom in het bijna kleinste en oudste  klompen 
winkeltje van de Veluwe. 

Met allerlei modellen en kleuren klompen, in hout, 
plastic, leer en stof. Tegenwoordig uitgebreid met 
heel veel streekproducten, ouderwetse schoonmaak-
artikelen, zoals backing soda, kachelpoets, en up tot 
date, aan het seizoen aangepaste homedecoraties. 

En natuurlijk onze overheerlijke koffie- en kaneel likeur 
in prachtige flesjes, bedrukt met het station van vroeger 
van Hattemerbroek!!

Ook zijn wij het startpunt voor de nieuwe knapzak route 
(route en knapzak bij ons te koop)
En in onze kleine snackbar nog even genieten van een 
overheerlijk, beroemd broodje boeren gehaktbal!!
Let op: open op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag

www.nagelhouthattemerbroek.nl

Met dank en Hattemerbroeker groet, Zwiertje Nagel-
hout. Klompen, homedecoraties en snackbar Nagel-
hout, Zuiderzee straatweg 687, 
8094 AS Hattemerbroek 
06-30798520 / 038-3763393
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Bij Anna’s Bed & Breakfast in ’t Loo-Oldebroek.
Genieten van een verzorgd verblijf, een mooie 
omgeving, cultuur, kunst, wandelen, fietsen of 

winkelen? Boek dan nu en ontvang op vertoon van 
deze advertentie (t/m 31 maart 2017) 15% korting!

Bovenheigraaf 120, 8095 PE ‘t Loo-Oldebroek, 
0525-655 162, 06-531 78 344, 

www.annasbedandbreakfast.nl

Heerlijk slapen en ontbijten

Uw onvergetelijke vakantie op maat boekt u bij
De Pieper Horizon, Slangenweg 4, 8281 PK Genemuiden, 
06 - 16 24 72 85, www.depieperhorizon.nl

Een vakantie op maatEen vakantie op maat

Daar kunt u terecht voor waterbuffelvlees en veel 
andere producten die gemaakt worden van de water-
buffel. Onze dieren worden op duurzame, natuurlijke 
wijze en vrij van antibiotica grootgebracht. En dat 
proeft u! Al onze producten kunt u in onze boerderij-
winkel en via onze webshop verkrijgen.
Benieuwd?
De Waterbuffelfarm, Hareweg 6a, 8375 GB Oldemarkt, 
0561 - 475 162, 06 - 303 53 018, 
www.waterbuffelfarm.nl

De ultieme beleving: 
Restaurant De Rietstulp!
In het pittoreske Giethoorn zorgt De Rietstulp het 
gehele jaar door dat het u aan niets ontbreekt. 
Heerlijke maaltijden, bijzondere arrangementen, leuke 
uitjes, workshops, high teas, rondvaart. 
Beleving én gastvrijheid vindt u bij
Restaurant De Rietstulp, Ds. T.O. Hylkemaweg 15, 
0521 - 361 833, www.rietstulp.nl
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Een uitzonderlijk gerecht met waterbuffelvlees!

Heerlijk. Niet alledaags. Duurzaam, natuurlijk en vrij van anti-
biotica. Waterbuffelvlees is malser en zachter dan vlees van de 
‘gewone’ koe. Daarnaast bevat het veel mineralen en heeft het 
een opvallend laag cholesterol- en caloriegehalte.
Uitermate geschikt voor mensen die een speciaal dieet volgen of 
gezonder willen eten, maar ook voor mensen die gewoon van een 
goed stuk vlees houden!

Bereiding
Het vlees in stukjes snijden, de uien klein maken en 
toevoegen. Teentje knoflook klein snijden, plakje 
ontbijtkoek verkruimelen. 
Het geheel opzetten met boter en lekker een uur 
en drie kwartier laten pruttelen. Beetje water 
toevoegen.
U kunt het geheel eten met sla of rijst.
Beetje water toevoegen, en het geheel kunt u eten 
met sla of rijst.
En dan heerlijk buffel feta en een paar bolletjes 
buffel mozzarella toevoegen.
Wij wensen u uitzonderlijk smakelijk eten!

Bron: www.waterbuffelfarm.nl

Ingrediënten
-  kilo buffel braadlappen of 
 kilo buffel magere lappen
-  plakje ontbijtkoek  
-  3 grote uien
-  teentje knoflook

In het sfeervolle en luxe gastenverblijf De Pieper Horizon 
maakt u kennis met de rust, ruimte en dieren van het 
platteland. En wat dacht u van een heerlijk ontbijt met 
onvervalste streekproducten?



Bezoekadres:
Oude Oenerweg 9
8161 PL Epe

U dient vooraf te reserveren via:
E-mail:devosselhoeve@hotmail.com
of bel: 0578-612164

Beleef een gezellig en onvergetelijke dagje uit bij de Vosselhoeve. 

Bent u jong of oud, komt u met familie of bedrijf, het maakt niet uit iedereen is welkom en kan zich prima vermaken met onze activiteiten!

Trek het land in voor een potje boerengolf, of klootschieten. Binnen  kunt u boerendart, balluh kuln, het spellencircuit en nieuw bij ons Indoor Boerenmidgetgolf spelen. Zowel met mooi als met slecht weer is de Vosselhoeve een gezellig dagje uit!  Na alle inspanning kunt u ook bij ons uitgebreid lunchen of eten!

EEN dag VOL

Bezoek onze website:www.devosselhoeve.nl
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  BED & BREAKFAST

GROEPSACCOMMODATIE

VERGADERLOCATIE

  BED & BREAKFAST

GROEPSACCOMMODATIE

VERGADERLOCATIE

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

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

Flonkerend én betaalbaar

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

Altijd wat leuks voor 
 

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

 
 
drukkerijmuseum-meppel.nl     

Altijd wat leuks voor 
 

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

 
 
drukkerijmuseum-meppel.nl     

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

Altijd wat leuks voor



Wie eens wat anders wil dan het drukke leven kan kiezen voor 
een verblijf bij Bed & Breakfast De Zilveren Maan.

U vindt ons in een prachtig natuurgebied in het reestdal 
in een authentieke Saksische boerderij.

Familie weekend, een paar dagen weg met vrienden, bedrijfsuitje 
of studiedag behoort ook tot de ruime mogelijkheden.
Vraag eens naar de mogelijkheden en voorwaarden.

www.zilveren-maan.nl

“De Zilveren Maan”
Rust Ruimte Recreatie Teambuilding

Oude Ambachten & Speelgoed Museum
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Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur 
biedt u een unieke kijk in de wereld van toen.…
 
Oude Ambachten
Laat u meenemen langs de 160 verschillende oude am-
bachten, beroepen, winkeltjes. En naar de tijd dat er geen 
elektriciteit was, de meeste arbeid nog met de hand werd 
gedaan en men afhankelijk was van familie, vrienden en 
buren. Ook beroepen die in de loop ter tijd verdwenen zijn, 
zult u hier aantreffen. U zult ogen te kort komen... Voor 
de jeugd is er een interessante en leerzame speurtocht 
aanwezig, deze krijgt de jeugd gratis bij de entree.
 
Speelgoed, exposities en buitenmuseum
Naast alle oude ambachten is er een heus Speelgoed Muse-
um met de ouderwetse spelletjes, poppenhuizen, rijdende 
treinen, Dinky Toys, antieke beren, de oude meccanodo-
zen, en ga zo maar door! Bovendien zijn er in de expositie-
zalen wisselende tentoonstellingen te zien. In het museum 
bevindt zich ook een winkel. Zelfs buiten is er genoeg te 
zien bij de oude landbouwwerktuigen en machines.

 
Horeca
Geniet tijdens een bezoek 
aan het museum van 
een hapje en een drankje 
in het museumcafé. U 
kunt hierbij denken aan 
een kopje echte Douwe 
Egberts koffie met een lek-
ker gebakje van de lokale 
banket bakker. 

Naast koffie en thee zijn 
er ook veel frisdranken 
aanwezig. Voor de stevige 
trek kunt u ook lunchen 
in het museumcafé. Wat 
dacht u van een grootmoe-
ders tomatensoepje en 
een lekker belegd broodje 
of heeft u meer zin in iets 
zoetigs? Dan raden wij de 
poffertjes aan.
 

Oude Ambachten & Speelgoed Museum 
Rijksweg 87 , 3784 LV Terschuur 
T.  0342462060 - info@ambachtenmuseum.nl 
www.ambachtenmuseum.nl

Gastenverblijf De Oldestal…
… in het landelijk gelegen dorpje Lettele, 
vlakbij Deventer.

Ruime vakantiewoning, van alle gemakken voorzien, 
gehuld in een sfeer van gemoedelijkheid, ontspanning 
en het buitenleven. Ons gastenverblijf biedt plaats 
aan 2 tot 4 (eventueel 5) personen.

U boekt uw 
plekje op 
www.deoldestal.nl
Bathmenseweg 51, 
7434 PX Lettele, 
0570 - 551 421, 
06 - 404 081 56. 

Meer informatie: www.ambachtenmuseum.nl of bel met 0342-462060



3  Wildkaart
3  Keuzemenu, 2 gangen € 19,50  
 of 3 gangen € 21,50
3  a la carte
3  1e en 2e Kerstdag geopend   
 (wandeling naar de Kerststal van  
 Hertme 800 m.)
3  Ook verzorgen wij opgemaakte  
 salades en warme buffetten   
 tijdens de Kerstdagen.
3  Catering aan huis, bedrijf of op  
 locatie.

Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306, 7626 LJ Hertme
06-15414194, 074-2661665
Info@jachtlust.nl • www.jachtlust.nl

Uitgebreid tafelen, lekker lunchen of een échte Twentse borrel 
na een frisse wandeling in het buitengebied, een kijkje in het 
beschermde dorpsgezicht of winkelen tijdens Shopping by 
Candlelight.  Op zowel culinair als toeristisch gebied is er in 
Borne genoeg te ontdekken!
Centraal gelegen in het hart van Twente met beschermde 
dorpsgezichten en een fraai buitengebied: dat is de gemeente 
Borne met de dorpen Borne, Hertme en Zenderen.

Oud Borne
De rijke historie van Borne is duidelijk zichtbaar in het bescherm-
de dorpsgezicht Oud Borne, waar de tijd lijkt stil te staan. Bezoek 
de vele rijks- en gemeentelijke monumenten zoals de originele 
klopjeswoningen, stap binnen in het 18e eeuwse Bussemakers-
huis of bezoek de Oude Kerk. Op eigen gelegenheid of met een 
ervaren gids: www.gidsenoudborne.nl.

De Groene Poort
Op het kruispunt van de stedelijke en landschappelijke as van 
Twente vind je De Groene Poort, hét buitengebied van Borne. 
Kenmerkend zijn de diverse beken, het open essenlandschap en 
het typisch Twentse coulisselandschap van landgoed Weleveld 
tussen Zenderen en Hertme. De mooiste wandel- en fietspaden: 
www.groene-poort.nl.

Ontdek Borne!

Dé mooiste plekjes
Landgoed Twickel is een van de mooiste plekjes van Borne, 
eenvoudig te bereiken via het bekende fietsknooppuntsysteem. 
In Borne zijn twee TOP’s (Toeristische Overstappunten), waar 
gratis kan worden geparkeerd en van waaruit diverse routes 
gefietst en gewandeld kunnen worden. Meer informatie? Bel met 
VVV-Tourist Info, hét aanspreekpunt voor toeristische informatie 
over de gemeente Borne: 074 2657200.

Wandelommetjes
Door de gehele gemeente zijn diverse wandelommetjes uitgezet. 
De routekaarten hiervan vind je in de bakken bij de informatie-
borden. Ook lopen er diverse themaroutes door Borne zoals het 
Marskramerpad, het Twentepad en typisch voor Zenderen: het 
bekende Kloosterpad. www.kloosterpadzenderen.nl

Shopping by Candlelight
In December in Twente? Breng dan zaterdagavond 17 december 
een bezoek aan dit knusse evenement in het centrum van Borne, 
waar de winkels speciaal zijn geopend voor de laatste (kerst)
inkopen. Winkel en geniet van de sfeervolle kersambiance met 
knetterende vuurkorven, zingende koren en prachtig verlichte 
dorpsstraten.
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In het hart van het prachtige Twentse coulissenlandschap dat rijk is aan natuur en cultuur ligt de geheel vrijstaande va-kantiewoning De Smid met 5 slaapkamers en 2 badkamers tot uw beschikking.

Wij bieden u de mogelijkheid om deze luxe comfortabele vakantiewoning te huren.De vakantiewoning is geheel gerenoveerd en is geschikt voor 12 personen.Gezellig uit met familie of vrienden en genieten van de rust en de ruimte die va-kantiewoning De Smid u te bieden geeft.
Familie G. Kempers
Uelserweg 113, 7663 TD ManderTelefoon: 0541-680377
www.vakantiewoningdesmid.nl

Kaasboerderij ‘t Hoepel en Vakantiewoning De Smid

Kaas- en zuivelboerderij `t Hoepel, Uelserweg 113, 7663TD Mander, 0541-680377
www.kaasboerderijhethoepel.nl • kemperszuivel@hotmail.com

In onze bijna 100 jaar oude 
boerderij, die gelegen is in de 
mooie natuur van het Twentse 
landschap, wordt op ambach-
telijke wijze boerenkaas bereid 
van verse melk, direct van de 
koe.

Kaas maken:

Boerenkaas wordt bereid van verse melk, direct van de koe. De 

melk ondergaat geen enkele bewerking, zodat alle smaakge-

vende stoffen behouden blijven.  De warme verse melk wordt 

bij de gekoelde melk van de vorige avond gemengd, de melk 

wordt verwarmd en er wordt zuursel en stremsel toegevoegd, 

om de kaas langer houdbaar en smakelijk te maken. Uit de melk 

ontstaat dan een dikke  substantie, de wrongel

De wrongel, grondstof voor boerenkaas, wordt gesneden, het 

vocht wordt afgetapt, de wrongel wordt in kaasvaten gevormd tot 

boerenkaas. In dit kaasvat wordt de wrongel stevig geperst. De 

kaas wordt daarna gezouten, 
Dit gebeurt in een pekelbad. 
Zout is nodig voor de stevig-
heid, voor de houdbaarheid 
en natuurlijk voor de smaak 
van de kaas. De Boerenkaas 
wordt van een bescherm-
laagje voorzien om uitdrogen 
tegen te gaan.
Boerenkaas is een ambach-
telijk product, toewijding, ge-
voel voor de kaas en heel schoon werken zijn noodzakelijk voor 

het verkrijgen van een smakelijke kaas.

Ook mooie Kerstgeschenken verkrijgbaar.

Vegan bananenbrood zonder gedoe van 
Emma+John
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Wat heb je nodig: 
•  1,5 cup (130 gram) zelfrijzend bakmeel (alle andere   
 soorten meel kunnen ook; van haver, tot kikkererwt tot  
 spelt - whatever you like!)
•  0,5 cup (60 gram) havermout of havermeel
•  snufje kaneel
•  snufje bakpoeder (als je geen zelfrijzend bakmeel   
 gebruikt). Baksoda met zuur (citroen of azijn) kan ook
•  snufje zout
•  1 cup dadels (een grote hand)
•  3 grote rijpe bananen (bananen met bruine plekjes   
 zijn zoeter en lekkerder, én door te kiezen voor de   
 buitenbeentjes ga je voedselverspilling tegen)
•  1/2 cup (120 ml) (plantaardige) melk  
•  toppings: raw chocolate chips, maar je kunt ook 
 noten fijnhakken of fruit gebruiken 

En zo maak je het: 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Week de dadels 
even, zodat ze makkelijker te mixen zijn. Mix ondertus-
sen de droge ingrediënten in een beslagkom met een 
spatel. Doe de dadels, melk en 2 bananen in de blender 
en mix tot het glad en smeuïg is. Prak ondertussen de 
andere banaan door de droge ingrediënten heen. Voeg 
het dadelmengsel uit de blender in je kom met droge 
ingrediënten en spatel door totdat je een echt beslag 
hebt. Mix nu je toppings erdoor als je dit wilt! Doe het 
beslag in een cakevorm en laat de cake een uurtje in de 
oven staan, vervolgens 5 minuten in de oven afkoelen 
en daarna verder buiten de oven afkoelen. Als je dat 
lukt, want door de geur wil je het liefst meteen een plak 
afsnijden! 

Benieuwd naar meer zero waste recepten en een 
lifestyle zonder plastic afval? Kijk dan eens op ons blog 
www.emmajohn.nl en laat je inspireren! Natuurlijk zien 
we ook graag het eindresultaat van je bananenbrood 
op social media met de hashtag #emmajohn.

Bron: www.emmajohn.nl  

Dit veganistische bananenbrood is lekker smeuïg (gebruik rijpe bananen!), goed vullend 
en zalig als tussendoortje. Het fijnste van dit brood? Je hebt maar één kom nodig én je 
hebt het beslag in vijf minuten gemaakt! Wij hebben een glazen maatbeker waarop cups 
vermeld staan, zodat we geen tijd kwijt zijn aan afwegen. Heb je geen maatbeker 
of –schepjes in huis? Gebruik dan de omgerekende aantallen achter de ingrediënten.



Welkom in het Huis van Bewaring

Het Huis van Bewaring draagt zijn naam met het volste 
recht: een kleine 70 jaar lang hebben mensen die bij de 
nabijgelegen rechtbank waren veroordeeld hier hun straf uitgezeten. 

Het imposante gebouw werd geopend in 1928 en werd toen ‘De Pouwelingsbrugge’ 
gedoopt. In 1995 werd de instelling gesloten en verhuisden medewerkers en ge-
vangenen naar een nieuw pand. In 2004 werd het Huis van Bewaring gekocht door 
de huidige eigenaars. Zij gingen er zelf wonen en toverden een aantal kantoren en 
andere ruimtes om tot sfeervolle bed & breakfast-kamers. Vervolgens onderging 
ook het voormalige cellenblok een metamorfose en werden cellen samengevoegd 
en getransformeerd tot fraaie kamers en suites. Sinds 2004 is het Huis van Bewaring 
officieel een hotel. 

Altijd al benieuwd geweest hoe het is om een 
nachtje door te brengen in een echte gevangenis? 
Dan is er nu een bijzondere én heel onschuldige 
manier om dat te ervaren.
Een uniek hotel in Almelo met zowel romantische als 
prachtige design kamers. Iedere kamer is anders dus 
laat u verassen door het grote aanbod. In dit hotel 
kunt u logeren in een ambiance die u nergens anders 
vindt. En dat op loopafstand van het NS-station 
en het centrum van Almelo, met onder meer een 
theater, bioscoop en ontelbare gezellige restaurants 
en cafeetjes.
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Huis van Bewaring Hotel
Marktstraat 7
7607 HC Almelo
Vaste lijn: 0546 - 85 22 06 
info@huisvanbewaring.nu
www.huisvanbewaring.nu
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LEKKERe bietjes met dadel en geitenkaas

Probeer het eens ..., 
gewoon een lekker 

vegetarisch gerecht maken 
dat anders is dan anders!

Kook de bieten in de schil tot ze gaar zijn ( wil 
je makkelijk koop ze al gekookt).
Schil de bieten en snij ze doormidden.
Nu kun je ze voorzichtig uithollen met een 
theelepeltje zodat er 8 bakjes ontstaan.
De vulling kun je altijd bewaren om nog een 
keer door een heerlijke salade te doen.

In de tussentijd de risotto koken zoals op 
de verpakking.
De dadels ontpitten en in kleine stukjes 
snijden en hiervan samen met de geiten 
kaas een mengsel van maken.

Deze vulling in de bieten doen met wat 
nootjes erop, dan 8 minuten in een oven van 
200 graden.

In de tussentijd de champignons snijden en 
even bakken in de boter.
Dit door de risotto mengen en over twee 
borden verdelen.

Hierop de bieten plaatsen en mooi maken 
met wat Balsamico stroop.
Naar wens peper en zout toevoegen en smul-
len maar.

Dat is LEKKER……   

Wat heb je nodig 
voor 2 personen:
4 grote bieten,
400 gr zachte geitenkaas,
8 dadels,
50 gram diverse noten,
200 gram risotto rijst,
Bakje kastanje champignons,
20 gram boter,
Eventueel Balsamico stroop.

bron: Restaurant LEKKER, Zutphen



Heerlijk slapen is een kunst!
U bent bij Slapen bij Mosselman, boven het atelier vol kunst en mode, aan het perfecte adres. 
Een prachtig appartement met eigen opgang en dakterras, vol met sfeer, kleur en bijzondere accenten.
Wij zijn gevestigd in het centrum van Blokzijl en het gehele jaar geopend!

Beleef het bij Slapen bij Mosselman, Brouwerstraat 7/9, 8356 DV Blokzijl, 06 - 504 88 003, 
www.ateliermosselman.nl

APPARtEmEntEn
Genieten van rust en natuur. Slapen in de stilte van de 
landerijen en ontwaken met de geluiden van vogels of 
koeien. Een relaxte start van de dag met voor het ontbijt 
een kakelvers ei, meestal van de eigen kippen. Buiten 
de geur van het landelijke leven en uitzicht over 
weilanden, sloten en rietlanden. Ontdek De Wieden 
met onze kano.

Welkom bij ’t Kiepenöst 
Appartementen, 
Barsbeek 54, 8326 BP 
Sint Jansklooster
0527 - 24 69 88 
www.kiepenost.nl
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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 Nijmegen

Lekker slapen op een landgoed! Info:  0624881118
www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/om-
men/de-stek/64094/

Charme B&B ‘De Stek’ , 
Ommen

 TOP wandel- en fietsbestemming 

UPGRADE!
Neem deze 

advertentie mee 
en ontvang een 

onvergetelijk 
VIP-ontbijt.



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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Een oase van rust
Logement Het Achterhuis vindt u in het achter-
huis van een 17e eeuws pand in de Zutphense bin-
nenstad. Het huis zelf stamt al uit de 13e eeuw. 
De rijke historie, de sfeer, de gastvrijheid en de 
gemoedelijkheid creëren een oase van rust.

Halterstraat 9, 7201 MV Zutphen, 0575-519 705, 
06-403 78 381, www.hetachterhuis.com

Restaurant LEKKER

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

vanaf 17.30 uur geopend

www.lekker-zutphen.nl

LANDGOED TWICKEL

Grote Looweg 4  •  7495 TL Ambt Delden

T 074 250 25 26  •  info@hoevedehaar.nl

www.hoevedehaar.nl

TIJD VOOR
HET GOEDE LEVEN

RUST EN RUIMTE. HARTJE NATUUR. 

LUXE LOGEREN OP EEN LANDGOED. 

DE MOOISTE MANIER OM JEZELF TE RESETTEN. 

WELKOM OP HOEVE DE HAAR. 
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Drie woorden... Gezond, eerlijk en gastvrij

Mooie gerechten, puur van smaak, gemaakt 
van verse producten uit onze streek.

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

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

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

Oranjelaan 56 - 58, Nijkerk, 088-0369370
www.prinsheerlijknijkerk.nl  -  033-2454300


