
■:.... ,W 
«sci.. ,..... overc:( '""' l.eb · 

� r- o.,,� :
kEe ei"tt,:""" o.t �, .. 

,:r- ,�"à"'lfe ;:�"'Ee 9ro.t�" :r"'"'Ü.,'��""'? lief 
- �- e c:(or """' ""

"
. t<l,\f ver o.r,.,.,., . 

•-.... <erl.ot;fe psi.-,.,.,,.,"' , Eof ei>tc:( ""'"'"'""' Je.

Route Nunspeet 
(dinsdag en zaterdag 
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het achterliggende bos. Ook voor kinderen is erve ""'"' e ,a" perso.,, ., 
be leven! 
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Halte 2: Centrum Oost 
Tijdstippen: 10.10 • 11.10 - 12.10 - 13.10, • 14.10 
-15.10 uur
Bezoek het centrum met haar prachtige historische
panden. winkels en een schitterende oucle dorpskerk

Halte 3: Marktplein 
Tijdstippen: 10.15 - 11.15 - 12.15 - 13.15 • 14.15 
-15.15 uur
Een gezell;g-pteln omgeven doorterrasjes-en ve1e 
winkels en cle weekmarkt op donderdagochtend. 

---Een prochtige-fontein-zorgt voor vertier en er-zijn 
verschillende beelden en muurgedichten te zien. 
Halte 4: Noord-Veluws Museum 
Tijdstippen: 10.25 • 11.25 -12,25 - 13.25 • 14.25 
- 15,25 uur

_.!!l_d.!!_verrassende museum t�e afwisselende 
exposilies en een prachtige vaste collectie schilêièrijen 
van Veluwse kunstenaars die tussen 1880 en 1950 in
onze gemeente leefden. 

Halte 5: Oranjepark 
Tijdstippen: 10.30 • 11.30- 12.30 - 13.30 • 14.30 
- 15.30 uur
Geniet van een wandeling or heerlijk rustuurtje op een 
van de bankjes..n dit prachtige park met fontein en 
nostalgische muziektent. 
Halte 6: Molen de Duif 
Tijdstippen: 10.40 -11.40 • 12.40 • 13.40 • 
14.40 - 15.40 u0r 
Een mooie tochtje naar de landelijk gelegen Molen de 
Duif. Ga naar binnen en ontdek cle lekkernljem.,lt het 
molenwinkeltje or geniet van ee,1 ijsje!. 

Route Vierhouten/Ets-p-e·,Jo.--
(woensdag en vrijdag) 

Halte 1: Dorpshuis Vierhout 
Tijdstippen: 10.00 • 11.30 -13.00 14.30 uur 
BezoekJ1eLknJ.1sse_centrum..van..Vled10 teo meLZijo 
gezellige terrassen. maak een wandelin naar het 
Vel'.$cbole11_DorR..e.o bJ!kijl\.Çle llil.l.Jtsoijb
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beelden van Sander Boom. 
Halte 2: Molen De Hoop 
Tijdstippen: 10.55 • 12.25 -13.55 - 5.25 uur 
Bezoek cleze prachtig gerestaureerde m

l

len en vraag 
naar de interessante rondleiding. Bezoe ook het 
knusse winkeltje en geniet er van een I« pje koffie of
u,ee ,net huisgemaakte cake. 
Halte 3: VVV Elspeet/Historisch 
museum 
Tijdstippen: 11.00 • 12.30 - 14.00 15.30 uur 
Een Uit de kunstNVV kantoor waar je t recht kunt 
voor alle toeristische informatie. Op cfe e locatie vfnd 
je ook het Historisch Museum Elspeet. 
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