4 nieuwe
fietsroutes
en vele
voordelen voor
onderweg!

Meimaand Fietsmaand 2018
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Een Uit de kunst fietsmaand!

Voor een Uit de kunst Meimaand
Fietsmaand heb je natuurlijk routes
en leuke adressen voor onderweg
nodig.
Daarom hebben we in dit boekje
vier gloednieuwe fietsroutes
opgenomen: twee fikse fietsroutes, een
speciale route voor kinderen en een
scootmobielroute over verharde paden.
Om de fietstocht extra leuk te
maken hebben lokale ondernemers
aantrekkelijke aanbiedingen voor
je klaargezet. Neem de bonnen uit
dit boekje mee en geniet onderweg
van een hapje en drankje bij de
deelnemende horecaondernemers!
Ik wens je alvast veel fietsplezier toe!
Dick van Hemmen
Voorzitter Stichting Nunspeet uit de
kunst

Meer routes of
informatie nodig?
Bezoek de Uit de kunst/
VVV kantoren of
nunspeetuitdekunst.nl

(45 km)

Deze voert langs drie korenmolens
en een watermolen. De drie
korenmolens zijn alle drie nog
in bedrijf en hebben leuke
molenwinkeltjes. Een mooi punt om
af te stappen voor een kopje koffie,
een hapje of een drankje.
LET OP: Route wijkt af van
knooppunten. Volg ook de
aanwijzingen in de tekst!
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A Rechts zie je het Transferium van
met een 30 m. hoge uitkijktoren en
het Bezoekerscentrum Nunspeet.
B Ga bij KP 13 het viaduct over
de snelweg A28 over. Volg ri
Vierhouten langs P24183 en
P70475
C Neem fietspad ri Vierhouten
D Fietspad gaat over in een
grintweg, vervolgens in asfaltweg.
Je komt langs vennetje ‘het Roode
Heksmeer’. Volg de asfaltweg naar
rechts. Verderop links is ven ‘De
Ossenkolk’
E Einde weg, voorrangsweg
oversteken en LA. Je komt bij KP
15
F Ga de Staverdenseweg op en dan
de 1e weg LA (Molenweg). Hier
ziet u Molen de Hoop. Fiets terug
en sla LA de Staverdenseweg op.
G Na 300 meter LA, via fietspad
over de heide komt u op de Oude
Garderenseweg
H Bij parkeerplaats van Landgoed
Staverden kun je linksaf de
beroemde witte pauwen bezoeken.
I Ga een stukje richting KP 67,
links ziet u Kasteel Staverden en
de watermolen. Ga vervolgens

weer terug naar KP 86.
J Onderweg ziet u aan uw
linkerhand het stuifzandgebied
Hulshorsterzand.
K Vanaf KP 97 ga je een stukje ri
KP 54, maar volg de Zandhuisweg
rechtdoor (ga niet LA Molenpad
in). De Zandhuisweg gaat over in
Kapelweg, Kapelweg volgen tot
inrit Korenmolen ‘De Maagd’
L Vanaf de molen RA weg
vervolgen; einde weg RA
Fp langs voorrangsweg op
(Harderwijkerweg)
M Na 200 meter op viersprong
LA; voorrangsweg oversteken en
de Bredeweg op
N U komt langs de Korenmolen
‘De Duif’

Info en acties van de
Korenmolens vind je op de
bonnen in dit boekje.
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Molen

de Hoop

Molen de Hoop
ELSPEET
ACTIE
50% korting op een pak ouderwets lekker pannenkoekmeel
(max. 2 coupons per persoon)

Vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
Tijdens de zomermaanden jun t/m sept
Wo, Vr, Za: 10.00 - 16.00 uur
Beleef een stukje Elspeets historie!
Gezellig terras, overheerlijke streekproducten
in de molenwinkel, rondleidingen in de prachtig
gerestaureerde Molen, en op aanvraag is er
groepsruimte beschikbaar.
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Molen de Hoop
Molenweg 6
8075PA Elspeet

T. 06 12 97 84 82
molendehoopelspeet.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden
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Korenmolen de
Maagd
HULSHORST
Veluwse Kruutkoekmix, 650 gram voor maar €2,50
Bak eenvoudig een heerlijke Veluwse kruidkoek
Veluwse Appeltaartmix, 450 gram voor maar €1,75
Mix voor een ouderwets lekkere appeltaart
Vruchten/Notenmix, 350 gram voor maar €2,25
Een mix van ongezoete vruchten en ongebrande noten, gezond
snoepen!

Dinsdag: 9.00-12.00 uur
Donderdag: 9.00-12.00 + 13.00-17.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 uur
En u bent ook welkom als de vlag uithangt!

Korenmolen
De Maagd
Kapelweg 24
Hulshorst

T. 06-10203921
molenhulshorst.nl

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden
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Molen De Duif
NUNSPEET
ACTIE
2e bolletje echte boerenijs gratis (max. 2 personen)

Maandag - Vrijdag: 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

Molen De Duif
Molenweg 91
8071 TJ Nunspeet
T. 0341-254145
www.molendeduif.nl

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden
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EuroParcs
Resort
Veluwemeer
NUNSPEET
ACTIE
Gratis Hartig Hapje bij inlevering van coupon, 1 per persoon

Alle dagen geopend, in buitenseizoen dinsdag en
woensdag gesloten
Friends ’n Bites is een trendy restaurant gelegen op
EuroParcs Resort Veluwemeer. Een resort waarbij
het Veluwemeer uniek naar binnen is gebracht en
de natuur haar vrije loop kan gaan.
Het restaurant beschikt over een luxe terras met
een uitgebreide lunch- en dinerkaart. Ook voor de
kinderen is er een interactieve pannacourt om te
voetballen en zijn er enkele klimtoestellen.
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

EuroParcs Resort
Veluwemeer
Randmeerweg 8
8071 SH Nunspeet
www.europarcs.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden

(26 km)

Deze route gaat helemaal over
geasfalteerde wegen of over betonnen
fietspaden. Dus een perfecte route om
met de scootmobiel af te leggen.
LET OP: Route wijkt af van
knooppunten. Volg ook de
aanwijzingen in de tekst!

4) 1# A B C D 1@
1% 1^ E 1* F 2(
G H I J K 4)

A Over viaduct, rechtdoor de
asfaltweg volgen. Na speelweide
rechts aanhouden. Je komt langs
een paar prachtige vennetjes,
omgeven door Rododendrons
B Bij bord Staatsbosbeheer links
aanhouden richting Vierhouten
Zandenplas
C Weg volgen. Bij P70475
rechtsaf.
D Bij P 24183 links aanhouden
E Aan de rechterkant zie je het
gedenkteken voor de slachtoffers
die zijn omgekomen bij de
ontdekking van het Verscholen
Dorp
F Na ongeveer 4 km komt je
langs de Waschkolk, een plek
waar vroeger de schapen werden
gewassen en waar nu het wild
drinkt

G Volg eerst de route naar
knooppunt 13
H Bij P24177 rechtsaf richting
Transferium
I 100 meter verderop bij P24176
linksaf richting Transferium
J Fietspad volgen. Deze gaat
over in Gerard Vethlaan, daarna
de Plesmanlaan
K Veluwetransferium. Aan het
eind van de weg rechtsaf het
fietspad op. Steek de spoorlijn
over.
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Frida’s Thee &
Pannenkoekentuin
NUNSPEET
ACTIE
Tegen inlevering van de bon een
plak cake bij uw koffie of thee

Vanaf 3 april 2018 tot 15 september 2018:
Dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur.
Zondags gesloten. Maandag op afspraak.
Na 1 oktober alleen op afspraak.
Een gezellige
theetuin in het
buitengebied van
Nunspeet gelegen
tussen het centrum
en het Veluwemeer.
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Frida’s Thee &

Pannenkoekentuin
Oude Zeeweg 21
Nunspeet
T. 06-21390264
www.fridastheetuin.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden

Meimaand Fietsmaand

&

Restaurant
Joris
NUNSPEET
ACTIE
Pannenkoekmenu voor 10 euro per persoon
Groente-of tomatensoep, pannenkoek spek of appel en koffie of
een ijsje na.
Geldigheid van de bon: t/m 31 augustus 2018.

Alle dagen geopend, ma-vr vanaf 11.00 uur en
za-zo vanaf 10.30 uur. Keuken elke dag geopend
vanaf 11.30 uur.

Restaurant
Joris
Elspeterweg 2
8071 PA Nunspeet
T. 0341 - 25 24 12
www.joris.nl

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m 31-08-2018 en telt één
coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in combinatie met
andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden geaccepteerd.

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden
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Froyo &
Limburgia
NUNSPEET
ACTIE
Koffie/thee met vlaaipunt naar keuze van € 4,25
voor maar € 3,50.

Mei: 6.30-20.00 ma-za
Juni: 6.30-22.00 ma-za
Genieten van een heerlijke kop koffie met een
puntje vlaai of andere lekkernij. Daar gaan we
voor bij Froyo & Limburgia. Kom eens langs om te
genieten…
kijkt u ook eens op onze website
www.relatiegeschenkenbonbons.nl
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Froyo &
Limburgia
Stationsplein 1
8071 CH Nunspeet
T. 0341-263950
www.froyolimburgia.nl

nunspeetuitdekunst.nl
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Droomparken
Bad Hoophuizen
HULSHORST
ACTIE
Boek uiterlijk 30 juni 2018 je vakantie met 20% korting op
Droompark Bad Hoophuizen! Maak je reservering online en vul
de kortingscode VOORDEEL in of bel met een medewerker van
onze boekingscentrale via het telefoonnummer
+31 (0)88 055 1500 en geef de actiecode VOORDEEL door.
www.droomparkbadhoophuizen.nl

Varelseweg 211
8077 RB Hulshorst
T. 0031 (0) 88 055 1500
Email:
badhoophuizen@
droomparken.nl
droomparkbadhoophuizen.nl

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

nunspeetuitdekunst.nl

DroomPark Bad
Hoophuizen
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High Tea

Theetuin van
Hulshorst
HULSHORST

ACTIE
Bij reservering 4 personen High Tea, 3 betalen.
High Tea bestaat uit verse thee, soepje van het huis,
hartige en zoete gerechten.

vanaf 9.30 uur tot zonsondergang.
- vrijdag tot en met zondag en de feestdagen.
- in juli en augustus: donderdag tot en met zondag.
De Theetuin van Hulshorst is een plek voor fietsers
en wandelaars. Geniet van heerlijke lunchgerechten,
ambachtelijk ijs, thee/koffie/frisdranken en High
Tea (op reservering). Wij verkopen lokaal gemaakte
producten en u heeft een mooi uitzicht op Hulshorst
met de molen. Aan het einde van de Brandsweg ligt
de beroemde zandverstuiving van Hulshorst. Een
prima plek om van hieruit de Veluwe te ontdekken!
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Theetuin van
Hulshorst
Brandsweg 34
8077 SK Hulshorst
Sjaak Kempeneers
T. 06-45 28 00 45

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden

LET OP: Route wijkt af van
knooppunten. Volg ook de
aanwijzingen in de tekst!

Ga nu met eigen ogen de prachtige
beelden van de bioscoopfilm ‘Wild’
live bekijken! Spot de ijsvogel bij de
Leuvenumse beek, fiets door het
domein van het wilde zwijn Dromer
en zijn familie, hoor spechten en
wellicht burlende herten in de
herfst… Deze fietsroute neemt
je mee door de prachtige wilde
natuur van Nunspeet, en komt
door gebieden waar daadwerkelijk
opnames gemaakt zijn.

A Na 2 km rechts zie je de
Waschkolk; momenteel een wasen drinkplaats voor allerlei wild.
B Onderweg zie je aan de
rechterkant een wildkijkscherm.
C Diverse mogelijkheden voor
een koffiestop in het gezellige
Vierhouten.
D Onderweg zijn er diverse poelen
waar vaak wild gespot wordt.
Natuurlijk ook veel plekken waar
woelsporen van wilde zwijnen
te zien zijn. Overal ligt dor hout.
Dit draagt bij aan de natuurlijke
voedselketen.
E De bossen waar je nu doorheen
fietst zijn de bossen waar de
zwijnenfamilie uit de film Wild is
gefilmd.
F Diverse mogelijkheden voor een
stop in het dorpje Elspeet.
G De route wijkt af van het
knooppuntennetwerk. Om bij
knooppunt 87 te komen ga je
rechtdoor de Staverdenseweg in.
H Je komt door Staverden, de

(49 km)
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kleinste stad van Nederland.
I Je fietst langs de Leuvenumse
of Hierdense beek, waar onder
andere IJsvogels leven. Deze
kleurrijke vogels leven van de
visvangst in de beek en hebben
een prominente rol in de film.
J Onderweg is er nog een keer
de mogelijkheid de beek goed te
bekijken.
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1. 12-uurtje Novice voor € 9,95
2. 1 kop koffie met appelgebak of ‘t Vierhoutertje
voor € 5,00
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Zin in iets anders? Neem snel een kijkje op één van onze
menukaarten op onze website www.thenovice.nl.

Restaurant
Bistro
Novice
VIERHOUTEN
LUNCH-ACTIE

woensdag – zondag vanaf 12:00 uur
Heeft u tijdens het wandelen of fietsen zin in iets lekkers
gekregen dan bent u bij ons op het juiste adres voor een
heerlijke kop koffie met één van onze verschillende
soorten huisgemaakt gebak,
een 12-uurtje of iets anders
van onze lunchkaart. U kunt
heerlijk vertoeven op ons
terras, onder onze luifel of
gezellig bij ons binnen in de
bistro.
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Restaurant
Bistro Novice
Nunspeterweg 14
8076 PD Vierhouten
T. 0577 – 411 662
info@thenovice.nl
www.thenovice.nl

nunspeetuitdekunst.nl
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Hotel
Vierhouten
VIERHOUTEN
ACTIE
10% korting in 2018 op een arrangement van minimaal 2
nachten.
(korting is niet geldig bij speciale arrangementen)

Hotel Vierhouten *** het huiskamerhotel op de Veluwe, daar
moet u zijn! Sfeervol, gemoedelijk en klein! Houdt u van rust in een
prachtige natuurrijke omgeving? Graag verwelkomen wij, Bas en
Valerie, u dan in ons hotel.
1 ding is zeker, u voelt zich snel thuis bij ons. Ons hotel met 14
kamers en een appartement is gelegen aan de bosrand en omringd
met een schitterende tuin. Een aantal kamers beschikken over een
balkon of terras.
Er zijn diverse aantrekkelijke arrangementen op basis van half
pension te boeken. Kijk snel op www.hotelvierhouten.nl
Hotel Vierhouten is dé perfecte plek om te starten met één
van onze fiets- en wandeltochten. Hotel Vierhouten. Op en Top
Veluwe!
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Hotel Vierhouten
Tongerenseweg 1
8076 PV Vierhouten
T. 0577 - 41 15 21

info@hotelvierhouten.nl
www.hotelvierhouten.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Over Hotel Vierhouten***
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EuroParcs
Resort
Veluwemeer
NUNSPEET
ACTIE
Gratis stuk gebak / zoet voor bij de koffie, bij bestelling van een
drankje, 1 coupon per persoon

Alle dagen geopend, in buitenseizoen dinsdag en
woensdag gesloten
Friends ’n Bites is een trendy restaurant gelegen op
EuroParcs Resort Veluwemeer. Een resort waarbij
het Veluwemeer uniek naar binnen is gebracht en
de natuur haar vrije loop kan gaan.
Het restaurant beschikt over een luxe terras met
een uitgebreide lunch- en dinerkaart. Ook voor de
kinderen is er een interactieve pannacourt om te
voetballen en zijn er enkele klimtoestellen.
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

EuroParcs Resort
Veluwemeer
Randmeerweg 8
8071 SH Nunspeet
www.europarcs.nl

nunspeetuitdekunst.nl
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Pannenkoekenhuis
De Boswachter
VIERHOUTEN
ACTIE
Elke 2e persoon Gratis adventure golf op onze 12 holes
minigolfbaan

Woensdag t/m zondag van 12.00 tot 20.00 uur
Tijdens schoolvakanties extra geopend. Zie
hiervoor onze website:

www.pannenkoekenhuisdeboswachter.nl
Volg ons op Facebook!

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Pannenkoekenhuis
De Boswachter
Elspeterbosweg 11
Vierhouten
T. 0577-411-411

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden
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Boerderij de
Koude Hoek
ELSPEET
ACTIE
Kopje koffie of thee met koek voor slechts € 2,25
Max 4 personen per bon.
Geldigheid bon; mei t/m september 2018

Bijna alle dagen behalve zondag en wanneer er een
groepsactiviteit is. Er staat een bord aan de weg
met open of gesloten.
Boerderij de Koude Hoek is een ouderwets
gezellige locatie waar ook een Rustpunt is
gevestigd. Dit betekent dat het zelfbediening is.
U kunt hier terecht voor een lekker kopje koffie
of thee met een koek. Voor onderweg of om thuis
na te genieten zijn er verschillende soorten snoep
te koop. Graag verwelkomen we u op deze mooie
locatie net buiten het dorp Elspeet.
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m september 2018 en
telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Boerderij de
Koude Hoek
Kleine Kolonieweg 22
Elspeet
www.koudehoek.nl

nunspeetuitdekunst.nl
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Maxibikes
NUNSPEET
ACTIE
10,- Euro korting per persoon op de verhuur van
een elektrische mountainbike of een elektrische
trekkingfiets.

dinsdag t/m vrijdag 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-16.00 uur
‘s avonds op afspraak

Meer informatie?

Wij zijn de specialist van Nederland op het gebied
van elektrische sportfietsen.
Tevens zijn wij een testcenter voor elektrische
mountainbikes en elektrische trekkingfietsen.
Kijk voor meer informatie op e-maxibikes.nl of kom
langs in onze showroom.
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Maxibikes

Waterweg 14a
8071RT Nunspeet
T. 0341-261000
www.e-maxibikes.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden

(20 km)

Een superleuke en avontuurlijke route
om samen met je ouders te fietsen,
waarbij je onderweg ook al spelend
van alles gaat ontdekken! Lekker
ravotten op het Hulshorsterzand,
roetsjen met de kabelbaan in de
speeltuin op Stakenberg en een
speurtocht doen in een spannende
tuin…
LET OP: Route wijkt af van
knooppunten. Volg ook de
aanwijzingen in de tekst!

4) 8# 5& A 7!
7@ B 1$ 1% C
1@ 1# D 4)
A Nadat je het spoor en het viaduct
over de snelweg bent overgestoken
tref je aan de rechterkant het
Hulshorsterzand aan. Als je hier

omhoog loopt zie je een hele grote
zandverstuiving! Een mooie plek
om te picknicken, een spelletje te
doen of rond te wandelen.
B Van knooppunt 72 ga je een
klein stukje naar knooppunt
73. Aan de linkerkant zit dan
speelweide de Stakenberg. Dit is
een grote speelweide met diverse
houten speeltoestellen, waaronder
schommels en een kabelbaan.
Aan de achterzijde tref je een
uitkijktoren aan, geniet hier van
een fantastisch uitzicht! Ga na het
spelen eerst terug naar knooppunt
72, dan naar 14.
C Op de Paasheuvel bevindt zich
Heemtuin de Heimanshof, deze is
vrij toegankelijk. Er is hier veel te
zien. Voor kids zijn er educatieve
koffertjes en een speurtocht! Om
deze tuinen te bezoeken ga je
bij knooppunt 15 even richting
knooppunt 16. Ga dan bij de
Paasheuvel rechtsaf het terrein
op, dit is ’t Frusselt. Ga langs het
hoofdkantoor en daarna meteen
rechtsaf, daarna 1e weg linksaf.

D Je komt op het
Veluwetransferium, waar
je natuurlijk ook even de
uitkijktoren kunt beklimmen!
Deze heeft een geweldig uitzicht,
zelfs over het Veluwemeer!
Ook op het transferium is het
Bezoekerscentrum Nunspeet,
waar je van alles te weten kunt
komen over de natuur. De leuke
speeltuin heb je vast al wel
gezien…

 knooppunt
A routeaanwijzing of bezienswaardigheid

z.o.z. voor routekaart

KIDS Stakenbergroute

KIDS
Stakenbergroute

KIDS Stakenbergroute

Nunspeet
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Mo & Co
NUNSPEET
Hartelijk welkom in onze prachtige gemeente Nunspeet. Voor zowel
de wandelaar als de fietser hebben wij een handig, vers én voordelig
lunchpakket samengesteld om uw dag nog aangenamer te maken!
Mo & Co lunchpakket bestaat uit 2 verse broodjes hard én zacht belegd
met kaas en vleeswaar, een pakje sinaasappelsap, een stuk fruit en een
candybar voor slechts 7,75 euro.

ACTIE Nú met gratis fles Spa Water Reine (voorwaarden z.o.z.)
Let op: i.v.m. vakantie zijn wij gesloten van 7 t/m 21 mei a.s.

1.
2.
3.

4.

Te bestellen v.a. min. 2 personen. Op zaterdag en zondag:
afname min. 4 personen.
Vóór 15:00 uur bestellen betekent dat wij de volgende dag
uw bestelling kunnen leveren.
Op de dag zelf kunt u de bestelling ophalen op een nader
te bespreken (openings)tijdstip bij het VVV-kantoor in
Nunspeet. In het weekend of tijdens feestdagen kunnen
wij in overleg bezorgen op een nader te bepalen locatie
binnen de gemeente Nunspeet. Afhankelijk van de afstand
kunnen er dan bezorgkosten in rekening worden gebracht.
U geeft uw keuze telefonisch ( 06-39 59 3759) of
per mail (info@mo-co.nl) door en krijgt van ons een
bevestiging van uw bestelling. *Betalingen kunnen (bij
voorkeur) contant bij levering of middels een factuur
plaatsvinden.

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Mo & Co

T. 06-39 59 3759
info@mo-co.nl
Nog meer lekkere
broodjes? Check
www.mo-co.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Voorwaarden
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Hoegen
Fietsverhuur
NUNSPEET
ACTIE
10% korting op fietsverhuur incl. gratis fietsroute
(m.u.v. Segways, elektrische scooters en meermansfietsen)

Voor een gezellig dagje uit of een vakantie vol fietsplezier zijn
wij het aangewezen adres om uw fietsen te huren. Fietsen
vanaf uw camping, vakantiehuis of hotel? Wij zorgen ervoor.
Ons zeer uitgebreide assortiment bestaat o.a. uit stadsfietsen,
mountainbikes of atb, elektrische fietsen, gewone
tandems, kindertandems, e-scooters, duofietsen,
fatbikes, bakfietsen en nog
veel meer.
Ook voor bedrijfsfeesten,
teambuildingsuitjes, bruiloften
of een weekendje weg met uw
vereniging leveren wij fietsen,
bijvoorbeeld steps (Kickbike),
tandems of de unieke
ConferenceBike (Kletsfiets).

Duofiets

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Hoegen
Fietsverhuur
Industrieweg 60d
8071 CV Nunspeet
T. 0341-25 87 59
info@hoegen-fietsverhuur.nl
www.hoegen-fietsverhuur.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Hoegen Fietsverhuur
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foto: Baukje Faber

Nunspeet Uit de
kunst/VVV

ACTIE
Gratis Veluwse Hanzestedenroute (twv 2 EUR)
bij aankoop van een Valk fietskaart twv 9 EUR

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Nunspeet Uit de
kunst /VVV
www.
nunspeetuitdekunst.
nl/contact/vvvkantoren/

nunspeetuitdekunst.nl

De gastvrije dorpen Nunspeet, Elspeet,
Hulshorst en Vierhouten willen hun bezoekers
inspireren en hebben zoveel te bieden dat
je het niet bij een enkel bezoekje kan laten.
Verken onze gemeente op de fiets en bezoek de
culturele instellingen, de bedrijven, de winkels en
horeca. Wij wensen u een
schitterende tijd toe in onze
inspirerende gemeente!
Meer weten? Kom naar onze
Uit de kunst toeristische
informatiepunten!
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Restaurant
‘t Edelhert
ELSPEET
ACTIE
een kopje soep naar keuze (4 soorten) met stokbrood
en kruidenboter voor € 4,00 p.p.
*tegen inlevering van deze coupon. Aantal personen onbeperkt!

dinsdag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur
zondag en maandag gesloten
In het hart van Elspeet vindt u Restaurant ’t Edelhert. Geniet
in het sfeervol ingerichte restaurant van een heerlijke lunch,
uitgebreid diner of kopje koffie met gebak. Ons vakkundig
team zorgt ervoor dat u zich bij ons thuis voelt.
Bij mooi weer is ons terras geopend met uitzicht op de oude
dorpskerk.
Restaurant ’t Edelhert onderscheidt zich door de uitgebreide
lunch- en dinerkaart met daarop een keur aan vlees-, vis-,
vegetarisch- en seizoensgerechten.
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2018
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Restaurant
’t Edelhert
Nunspeterweg 15
8075 AA Elspeet
T. 0577 – 491234
www.t-edelhert.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden voorjaar / zomer
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Stella Fietsen
NUNSPEET
Exclusief €125
E-bike!*

extra kassakorting bij aankoop van een nieuwe Stella

Extra: Kom snel langs aan de Oosteinderweg 90 in Nunspeet! Je ontvangt alléén
op 28-4-2018 een gratis goodiebag met appeltaart.
*Niet i.c.m. lopende acties en inruil. Alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe Stella E-bike. Bestellingen via NFP of BFN uitgezonderd. Vraag naar de voorwaarden. Garantie en service op locatie in
Nederland, excl. Waddeneilanden. Bij normaal gebruik en onderhoud drie jaar garantie op de accu en
twee jaar garantie op het motorpakket. Actie geldig t/m 30-06-2018.

Kom langs bij ons E-bike Testcenter in Nunspeet
en maak kennis met alle Stella e-bikes.
Onze E-bike Adviseurs nemen altijd uitgebreid
de tijd voor je en je kunt in alle rust onze Stella
e-bikes testen. Daarnaast beantwoorden onze
E-bike Adviseurs al je vragen en geven ze je
onder andere persoonlijk advies over:
• de verschillende e-bikesystemen;
• het gebruik van de e-bike accu;
• de optimale actieradius.

Stella Fietsen
Oosteinderweg 90
8072 PD Nunspeet
T. 0341 25 22 66
www.stellafietsen.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Profiteer van deze exclusieve E-bike Korting!

Meimaand Fietsmaand

Waar Vierhouten sterk in is
Vierhouten, het culinaire dorp op de Veluwe

Midzomerproeverij
woensdag 25 juli 2018

NIEUW
Expeditie
Vierhouten!!!
ontdek de houten
sculpturen

Wilddagen

zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober 2018

Winterlichtproeverij
zondag 9 december 2018

Bij alle evenementen gezellige muziek,
heerlijke gerechtjes en een drankje.
Kijk op de site van www.rondjevierhouten.nl
voor het programma. Of volg ons op facebook.

Deelnemers:
Cafetaria 4houten
Restaurant De Boerenschuur
Restaurant Novice
Hotel Restaurant De Vossenberg
Hotel Vierhouten
Restaurant Klavertje Vier
Pannenkoekhuis Restaurant De
Boswachter
Restaurant Tante Sjaan

Rabobank Noord
Veluwe wenst u

www.rabobank.nl/noordveluwe

een mooie
Meimaand
Fietsmaand.

