
PAK MEE!

5 nieuwe 
fietsroutes 
en vele 
voordelen 
voor 
onderweg!
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Voor een Uit de Kunst fietsseizoen heb 
je natuurlijk routes en leuke adressen voor 
onderweg nodig. 
Daarom hebben we in dit boekje drie 
gloednieuwe fietsroutes opgenomen: 
de Eibertjes route, de Doortraproute en, 
speciaal voor kinderen, de Dierenroute. 
Ook vind je in dit boekje twee bonnen 
waarmee je routes kunt ophalen bij de 
Uit de Kunst VVV kantoren: de mooie 
Herten- en Pauwenroute ter gelegenheid 
van 50 jaar Nunspeet en de vorstelijke 
Wilhelminaroute.
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 de acties bij 
deelnemende ondernemers!

Ik wens je alvast veel fietsplezier toe!

Dick van Hemmen
Voorzitter Stichting Nunspeet uit de Kunst
www.nunspeetuitdekunst.nl

Meer 
routes 

of informatie 
nodig?

Bezoek de Uit de 
Kunst/VVV-

kantoren 
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Dierenroute 
(24 km)
LA/RA= linksaf, rechtsaf, ri = richti ng
 knooppunt
A routeaanwijzing of bezienswaardigheid
P12345 paddenstoel
z.o.z. voor routekaart
LET OP: Route wijkt af van 
knooppunten. Volg ook de 
aanwijzingen in de tekst!

Zie vele dieren terwijl je een mooi rondje 
vanuit Nunspeet fi etst. Niet alleen het 
Veluws wild, maar ook koeien, alpaca’s 
en zebra’s komen op je pad… en wie 
weet wat nog meer.

Start vanaf VVV Nunspeet
A) Fiets vanuit het centrum door de 
Bergakkerweg, einde RA, je komt bij 
het Stati onsplein waar je KP 40 ziet

KP 4)
B) Ga ri KP 13, ga voor de 
uitkijktoren RA, je komt bij 
Bezoekerscentrum Nunspeet. Wil jij 
weten wat voor dieren er allemaal 
op de Veluwe leven? Neem hier 
een kijkje (entree € 2,50). Er is veel 
informati e over de Veluwse natuur 

en je staat er oog in oog met wolven, 
wilde zwijnen en nog veel meer.  Fiets 
na je bezoek verder naar KP 13 door 
vanuit Bezoekerscentrum RA te gaan 
en dan op Vennenpad RA

KP 1#KP 2( KP 9*
C) Ga vanaf KP 98 RA de Bovenweg 
op en ga na ongeveer 400 m RA het 
fi etspad ri ‘t Harde in
D) Volg dit fi etspad zo’n anderhalve 
km totdat je de Schrootbruggeweg 
en de Berkenweg bent overgestoken. 
Je ziet daarna, net voor links een 
bosstrook begint, rechts een houten 
slagboom. Ga hierin en volg dit pad 
naar rechts, je volgt blauwe paaltjes. 
Je komt bij een zandverstuiving, loop 
hier verder en kijk rechts, je zult je in 
Afrika wanen…
E) Ga terug naar het fi etspad en 
vervolg dit ongeveer 2 km, tot je bij 
Rustpunt De Oase komt. Je kunt hier 
even wat drinken en genieten van alle 
dieren die je hier ziet… 
F) Na je bezoek fi ets je een stukje 
terug in de richti ng vanwaar je 
gekomen bent, volg deze route tot je 
weer uitkomt bij de Bovenweg en aan 
de overkant voetbalvelden ziet. Hier  
ga je niet LA het fi etspad in maar ga 
je schuin RD langs de ingang van het 
voetbalveld; Haerderweg

G) Volg deze met de bochten mee 
en ga dan RD de Scholtenssteeg in
H) Einde Scholtenssteeg LA; 
Koopsweg, dan RA; Burgemeester 
Frieswijkweg
I) Einde van deze weg LA; je komt 
uit op de Zuiderzeestraatweg in 
Doornspijk. Steek hier over bij het 
zebrapad en ga LA. Je passeert KP 
25.

KP 2%3$
J) Je komt langs Kaasboerderij Van 
Zeeburg (nr. 11), waar prijswinnende 
boerenkazen te koop zijn. De koeien 
lopen hier heerlijk in de wei. Je kunt 
natuurlijk even naar de winkel, maar 
ook kun je hier iedere zaterdag een 
superleuke rondleiding volgen en 
alles leren over het kaasmaken! Je 
kunt je daarvoor online aanmelden.

KP 6!
K) Je komt langs Molen de Duif 
waar je lekkere bakmixen kunt 
kopen in de landwinkel. De kap en 
de wieken worden gerestaureerd.

KP 3!
L) Ga ri KP 40, onderweg kom je 
door het centrum van Nunspeet, 
waar je ook gestart bent
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Eibertjesroute 
(23 km)
LET OP: Route wijkt af van 
knooppunten. Volg ook de 
aanwijzingen in de tekst!

KP 4) 1# 1@
A. Je fietst nu over het 
Eibertjespad, het pad wat Eibertje 
altijd liep. Volgens de legende 
ontstond dit pad door haar 
wekelijkse tocht en de Vierhouters 
die in haar voetsporen traden. 
Onderweg zou Eibertje van alles 
tegen zijn gekomen, zelfs geesten, 
spoken en elfen… Of waren het 
de mistflarden die over de -toen 
nog- open vlaktes zwierven… In de 
tijd van Eibertje waren er nog geen 
dennenbossen rond Nunspeet. 
Enkel heidevelden met hier en daar 
wat loofbomen.
B. In de omgeving van Vierhouten 
zijn bijzondere landgoederen 
vinden, waaronder huize De 
Roostee waar ooit de familie 
Droste, bekend van de chocolade, 
woonde. Het Eibertjespad 
gaat langs de achterkant van 
dit landgoed; je ziet het mooie 
hekwerk vanaf de Plaggeweg. 

KP 1%
C. Je komt door het dorp 
Vierhouten, genoeg gelegenheid 
voor een kop koffie of heerlijke 
lunch. Ten tijde van Eibertje was 
Vierhouten een stuk kleiner; in 
1840 omvat het dorp zo’n 19 
huizen en 154 inwoners.

KP 1^ 1* 2(
D. Ga vanaf KP 29 RD richting 
de Zandenplas tot je op een wat 
bredere asfaltweg komt; ga hier LA 
(Van Petersom Ramringweg). Deze 
toeristische weg door het bos werd 
begin jaren 70 geopend; je kunt 
hier heerlijk toeren, picknicken en 
wandelen.
E. Ga aan het einde RA (Ronde 
Huisweg)
F. Houd rechts aan en steek de 
snelweg weer over; je komt bij KP 
13, ga hier rechtsaf het fietspad op.
Je fiets langs één van de mooiste 
golfbanen van Nederland; Het Rijk 
van Nunspeet.
G. Ga na een tijdje op het 1e 
fietspad LA ri Nunspeet, daarna 
weer 1e fietspad LA ri Nunspeet. 
Je fiets om de golfbaan heen.
H. Het fietspad gaat over in een 
asfaltweg (Gerard Vethlaan)

I. Na camping De Vossenberg 
RA en steek het spoor over 
(Groenelaantje)
J. Volg Groenelaantje; je steekt de 
F.A. Molijnlaan over en komt op de 
Eperweg uit, ga hier LA.
K. Einde Eperweg, vóór de 
Dorpsstraat RA (Laan), daarna 1e 
weg LA (Dominee de Bouterlaan). 
Ga aan het eind hiervan weer 
LA (Dominee Martinuslaan). Je 
komt op de Markt waar Eibertje 
haar eitjes verkocht. Hier is op 
donderdagochtend nog steeds de 
warenmarkt; één van de leukste 
van de Veluwe. Ook staat hier een 
prachtig standbeeld van Eibertje. 
Geniet van het leuke centrum van 
Nunspeet en wellicht een hapje of 
drankje.
L. Loop met de fiets voor het 
gemeentehuis langs en ga dan 
rechtdoor het Kerkpad in. Aan het 
einde ga je LA (Brinkersweg, gaat 
over in Stationslaan); deze komt uit 
bij een rotonde met KP 40.

 KP 4)
 knooppunt
A routeaanwijzing of bezienswaardigheid
P12345 paddenstoel
z.o.z. voor routekaart
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Doortraproute
(32 km)

(Mede) door fi etsen blijven 
ouderen langer gezond, sociaal 
en zelfredzaam. Ouderen 
fi etsen graag, en willen graag 
blijven fi etsen, maar ze zijn ook 
kwetsbaar in het verkeer. Het 
programma Doortrappen heeft  
de ambiti e dat ouderen zo lang 
mogelijk veilig blijven fi etsen. 
Doortrappen moti veert hen zelf 
maatregelen te nemen om veilig 
te blijven fi etsen. Het lokale 
netwerk rondom de oudere in 
elke gemeente helpt daarbij. De 
gemeente Nunspeet ondersteunt 
het programma.

Om Doortrappen onder de 
aandacht te brengen heeft  
de gemeente Nunspeet een 
prijsvraag uitgeschreven voor de 

leukste/aantrekkelijkste fi etsroute. 
De winnende fi etsroute (met een 
lengte van ongeveer 32 km) voert 
langs mooie natuur, bijzondere 
plekken en genoeg mogelijkheden 
om onderweg even te rusten/ 
genieten van wat de horeca in de 
gemeente Nunspeet te bieden 
heeft .

Voor meer informati e: 
www.doortrappen.nl 

Gebruikte afk orti ngen: 
KP  knooppunt
1 routeaanwijzing of bezienswaardigheid
P12345 paddenstoel
RA Rechts Af 
LA Links Af 
RD Recht Door 

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

De veiligste en mooiste fi etsroute 
door de Gemeente Nunspeet 
Fietsen is een gezonde acti viteit, 
met een geringe inspanning krijgt u 
veel ontspanning en het is een ideale 
manier om de sociale contacten te 
onderhouden en uit te breiden. Deze 
fi etsroute verbindt de dorpshuizen 
van Nunspeet, Hulshorst en 
Vierhouten en laat de vele kanten 
van de mooie en afwisselende 
natuur van de Gemeente 
Nunspeet zien. Naast het agrarisch 
buitengebied maakt u kennis met 
de watersportmogelijkheden, de 
bos- en heidegebieden en een 
aantal lokale bezienswaardigheden. 
Onderweg vindt u meerdere 
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horecagelegenheden en rustpunten 
om de inwendige mens te 
versterken. Lengte ca. 32 km. 
Startlocatie: De Veluvine, F.A. 
Molijnlaan 186, Nunspeet. U heeft 
hier voldoende parkeergelegenheid 
indien u met de auto komt. 

1. Verlaat de parkeerplaats en ga 
RA in noordelijke richting, Laan 
2. Neem de 2e afslag op de 
rotonde, het fietspad langs de 
Wezenland. U komt langs de 
manege 
3. Einde weg LA, Bovenweg 
4. Op 4-sprong RD, U passeert 
molen “De Duif”, tevens ingericht 
als rustpunt 
5. RA Pangelerweg 
6. RA Van Norelsweg, volg 
“doorgaand verkeer” 
7. LA Oude Molenweg 
8. Bij KP 3@ LA Oude Molenweg 
9. U passeert Melkveebedrijf 
De Lage Bijssel / IJsboerderij 
Bonestroo, tevens ingericht als 
rustpunt 
10. Bij het verlaten van het bedrijf: 
LA, fietspad “Hogebijssel -Lage 
Bijssel”, het Zeepad 
11. Bij KP 6) RA richting: 
“Nunspeet Aan Zee” met 
surfstrand en vogelkijkhut 

IJsboerderij Bonestroo

12. Fietspad terug, bij KP 6) RD, 
richting KP 8!
13. Bij KP 8! RA, Randmeerweg 
Horecagelegenheden: Camping 
Polsmaten, Resort Veluwemeer, 
Camping De Oude Pol 
14. Bij KP 8)LA, Bredeweg 
15. Bij voorrangsweg, 
Harderwijkerweg, RA fietspad op. 
U komt langs Snackywok. 
16. 1e weg LA, Akkerweg, weg 
volgen 
17. Bij molen “De Maagd”, RA weg 
volgen , is Kapelweg, 
18. Bij Dorpshuis “De Wieken”: 
LA Kapelweg, op kruising RD, 
Doornenkamp 
19. LA Weversweg 
20. LA Kruisweg 
21. RA Zandhuisweg 
22. LA Onder de Bos 
23. Bij KP 9& RA, Brandsweg 

24. Bij KP 5& RD en Brandsweg 
volgen, 
25. Spoorlijn en viaduct A28
oversteken, fietspad op Rechts 
vindt u de zandverstuiving. 
26. Bij KP 7! en “Jan Juffer 
Hokje” RA richting KNP 72, Oude 
Leuvenumsepad 
27. Bij KP 7@ vindt u rechts 
Recreatieterrein Stakenberg 

Recreatieterrein Stakenberg

28. Bij KP 7@ gaat u RD fietspad, 
Liesbergpad 
29. Provinciale weg N310: 
voorzichtig oversteken!!! Advies: 
afstappen. 
30. RD fietspad, Turfbergpad, 
richting KP 1$, over de heide 
richting Vierhouten 
31. Bij KP 1$ LA, de weg ’t 
Frusselt op, rechts aanhouden op 
asfaltweg 
32. LA verharde zandweg: “nrs. 23 
– 37 – 39 – 67” 
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33. Einde weg RA, beek over, 
rechts vindt u “Heemtuin De 
Heimanshof” 
34. Einde weg RA, ’t Frusselt Links 
ziet u het veld van de plaatselijke 
voetbalvereniging. Rechts vindt u 
Dorpshuis “Horsterhoek” en een 
houtsnijwerk van een edelhert. 
35. Einde weg RA, Ganzenakkers 
36. LA Elspeterbosweg In 
Vierhouten vindt u meerdere 
horecagelegenheden 
37. LA Nunspeterweg 
38. RA Plaggeweg (asfalt, verharde 
zandweg, asfaltweg, grindweg) U 
komt langs Camping De Plagge en 
Samoza 

Dorpshuis Horsterhoek met houten 
kunstwerk van Sander Boom

39. Links vindt u het “Roode 
Heksemeer” 
40. Fietspad volgen 
41. Bij asfaltweg vindt u links de 
restanten van “Het Ronde Huis” 
42. Fietspad volgen, wordt 
asfaltweg 
43. Op 3-sprong RA, Vennenpad 
44. Na viaduct A28, bij KNP 
13, 2e fietspad RA, bij ANWB-
paddenstoel 24292 Rechts ziet u 
Golfbaan Het Rijk van Nunspeet 
45. Einde fietspad RA , is 
Plesmanlaan wordt Gerard 
Vethlaan 
46. LA Groenelaantje, spoorlijn 
voorzichtig oversteken 

47. Op 4-sprong LA Belvederelaan 
48. RA fietspad langs F.A. 
Molijnlaan 
49. Rotonde RD, is 2e afslag 
fietspad nemen 
50. Bij volgende rotonde vindt 
u rechts het beginpunt “De 
Veluvine” 

www.doortrappen.nl
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Hotel 
Vierhouten
VIERHOUTEN
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Tegen inlevering van deze waardebon kunt u voor 

slechts € 2,00 een punt vlaai bestellen! 
(van 1 mei tot 29 sept 2022).
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 27 aug 2022 
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. +31 577 41 15 21

info@hotelvierhouten.nl
www.hotelvierhouten.nl

volg ons op Facebook en 
Instagram!

Ons terras is in ieder geval geopend vanaf 15 
april tot en met 2 oktober. Houd de site of social 
media in de gaten voor de eventuele winter 
openingstijden.
Tegen inlevering van deze waardebon kunt u voor 
slechts € 2,00 een punt vlaai bestellen. Graag tot 
ziens op het Huiskamerterras van de 
Veluwe. 



Bezoekerscentrum
Nunspeet
NUNSPEET
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50% korting op de entree van het 
Bezoekerscentrum 
(geldig t/m 31 mei)
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m 31 mei 2022 en telt één 
coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in combinatie met 
andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden geaccepteerd.

Bezoekerscentrum
Nunspeet

Natuur expositie | Veluwse 
souvenirs |  Kidsclub
Plesmanlaan 2 
8072 PT Nunspeet 

T. 0341-270255 

info@outdoornunspeet.nl 
www.outdoornunspeet.nl



Dorpsherberg 
De Roskam
NUNSPEET
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Borrelplankje met fuet, oude kaas met 
mosterd en gemengde noten voor € 5,50 
in plaats van € 10,50.
 
Kom gewoon, gezellig en gastvrij genieten bij 
Dorpsherberg De Roskam!
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 27 aug 2022 
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in 
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden 
geaccepteerd.

Voel je thuis in 
Dorpsherberg De 
Roskam in Nunspeet, 
het inspirerende hart 
van natuurgebied 
De Veluwe. De 
Dorpsherberg is het 
oudste horecapand 
van Nunspeet. Het 

is in 2018 en 2019 grondig gerestaureerd en in 
oude glorie hersteld. Het authentieke monument 
uit 1855 heeft een café/restaurant. De Roskam 
ligt midden in de levendige winkelstraat van 
Nunspeet én op loopafstand van de uitgestrekte 
Veluwse bossen, heide en zandverstuivingen.
Zoals een goede dorpsherberg betaamt zijn wij 
gewoon, gezellig en gastvrij!

Dorspherberg 
de Roskam
Dorpsstraat 5
8071 BW Nunspeet

T.  0341-745002
 
www.
deroskamnunspeet.nl



Restaurant 
Joris
NUNSPEET
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Tegen inlevering van deze waardebon kunt u een 
pannenkoekmenu bestellen voor €12,50.
(Deze actie loopt t/m eind mei)
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m eind mei 2022 en telt één 
coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in combinatie met 
andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden geaccepteerd.

Welkom bij café -restaurant Joris. Al sinds 1979 
staan wij klaar voor onze gasten. Gezelligheid, 
service en lekker eten staan bij ons hoog in het 
vaandel.
Ook de kinderen kunnen zich prima vermaken in 
de aparte speelruimte.
Wij zijn goed bereikbaar, vlakbij het trein- 
en busstation. Ook beschikken wij over 
voldoende gratis parkeergelegenheid en is het 
winkelcentrum op loopafstand!

Cafe restaurant 
Joris

Elspeterweg 6
8071 PA Nunspeet

T. 0341-252412

www.joris.nl



Phyllies 
Chocolat
NUNSPEET
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Een heerlijke bonbon van Phyllies Chocolat bij 
aankoop van een kopje koffie.
(geldig t/m 31 mei 2022)
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 31 mei 2022 
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in 
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden 
geaccepteerd.

Phyllies Chocolat
Dorpsstraat 6
8071 BZ Nunspeet
  
Info@phyllies-chocolat.nl

www.phyllies-chocolat.nl

Maandag  13.00 - 18.00 uur
Dinsdag   09.00 - 18.00 uur
Woensdag  09.00 - 18.00 uur
Donderdag  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag      09.00 - 21.00 uur
Zaterdag   09.00 - 17.00 uur

Phyllies Boutique de Chocolat is ontstaan 
door de liefde voor chocolade. Sinds half 2012 
ben ik verslaafd aan het maken van bonbons. Dat 
heeft zich inmiddels uitgebreid naar het maken 
van prachtige creaties van chocolade. Er is niets 
mooier dan een reactie te krijgen van je klanten 
met dat ze het prachtig en heerlijk vonden.
Met vriendelijke groeten,
Phyllies



Bierbrouwerij 
De Uddelaer
STAVERDEN/
ERMELO
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Bij een bezoek aan Bierbrouwerij De Uddelaer een 
gratis proefglaasje Uddelaer speciaalbier
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 27 aug 2022 
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in 
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden 
geaccepteerd.

Bezoek onze brouwerij ook voor een proeverij of 
rondleiding. Kom genieten op ons mooie grote 
terras!

Bierbrouwerij 
De Uddelaer

Landgoed Staverden
Staverdenseweg 283 A
3852 NV  Ermelo

info@uddelaer.nl
www.uddelaer.nl





VVV - 
Uit de Kunst
kantoor
NUNSPEET
ELSPEET
HULSHORST
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GRATIS Herten en Pauwenroute
Op 14 mei is de feestelijke lancering van deze nieuwe route. Vanaf 
dan is deze route grati s verkrijgbaar! Een speciale route langs een 
aantal highlights van de gemeentes Nunspeet en Ermelo. Ooit één 
gemeente, nu al 50 jaar zelfstandig. Ga mee op ontdekkingstocht, 
en zie bijzondere plekken in deze beide gemeentes ti jdens deze 
route van -uiteraard- 50 kilometer. 
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 27 aug 2022 
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in 
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden 
geaccepteerd.

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!

Uit de Kunst /
VVV kantoor
Dorpsstraat 23
8071 BW Nunspeet

Kapelweg 7
8077 SM Hulshorst

Nunspeterweg 1
8075 AA Elspeet

Bekijk de openingstijden 
op: www.
nunspeetuitdekunst.nl/
contact/vvv-kantoren/



NH Sparrenhorst
NUNSPEET
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ACTIE

Geniet tijdens uw fietstocht van een heerlijk 12 
uurtje voor slechts € 10,-- per persoon.
Kopje soep, gebakken eitje op brood, kroketje op 
brood en salade
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 27 aug 2022 
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in 
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden 
geaccepteerd.

Ons hotel is gelegen op slechts 5 minuten fietsen 
van de VVV Nunspeet.
Het hotel ligt midden in de bossen en u hoort de 
vogeltjes fluiten en de spechten tikken.
Wij beschikken over een gezellig terras en bij 
slecht weer zit u gezellig in ons Grand Café
 
Openingstijden voor lunch 
7 dagen van de week van 11.30 – 14.00 uur.

NH Sparrenhorst

Eperweg 46,
8072 DB Nunspeet

www.nh-hotels.com



Restaurant ’t 
Edelhert
ELSPEET
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ACTIE

Bij een bestelling van een lunchgerecht ontvangt u 
een drankje naar keuze.
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 27 aug 2022 
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
 

Openingstijden voorjaar / zomer
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.



Landwinkel 
Molen de Duif
NUNSPEET
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ACTIE

Tegen inlevering van deze bon krijgt u het 

2e bolletje schepijs gratis.
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 27 aug 2022 
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in 
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden 
geaccepteerd.

Vanuit de bekende historische molen van 
Nunspeet verkopen wij eigenhandig gemalen 
meel en een compleet assortiment van 
ambachtelijke en (h)eerlijke producten.
Natuurlijk ook lekkere verfrissingen en ijs om 
even bij te komen tijdens een mooie fietstocht!

 
Landwinkel Molen 
de Duif
Molenweg 91 
8071 TJ Nunspeet

T: 0341-254145
E: 
info@landwinkelmolendeduif.nl
 



Vlijm 
auto’s & fi etsen
ELSPEET
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ACTIE

€2,50 korting op de E-chopper
(max 4 personen)
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 27 aug 2022 
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in 
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden 
geaccepteerd.

Ben je op zoek naar een fietsenmaker of 
autogarage in de buurt van Elspeet? Kom 
dan eens langs in onze werkplaats voor zowel 
reparatie als onderhoud. Alle merken kunnen in 
onze werkplaats terecht. Ook elektrische fietsen 
zijn bij ons in goede handen. Laat al je grote en 
kleine problemen oplossen in onze fietsenmakerij 
en geef je tweewieler of auto de zorg die nodig is.
Wil je een stadsfiets, mountainbike of E-bike 
of E-Chopper huren? Dan ben je bij ons aan het 
juiste adres!

Vlijm auto’s & 
fietsen

Uddelerweg 1
8075 CG Elspeet
 
T. 0577-491202

info@vlijmelspeet.nl



Frida’s Thee & 
pannenkoekentuin 
en Camping 
Kostverloren
NUNSPEET
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ACTIE

Tegen inlevering van de bon krijgt u een 
huisgemaakte plak cake. Max 2 pers. 
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 27 aug 2022 
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 en 
Camping Kostverloren

Oude Zeeweg 21
8071 TM Nunspeet
T. 06 - 21 390 264
 
info@fridastheetuin.nl

www.fridastheetuin.nl

Openingstijden
Open vanaf april: dinsdag t/m zaterdag vanaf 
10.00 uur

Wij beschikken over een gratis parkeerplaats. U 
kunt vanaf hier beginnen met uw route!



Noord Veluws 
Museum
WINCKELWEG 17A
8071 DN NUNSPEET

ACTIE
Breng een bezoek aan het Noord-Veluws Museum en krijg 
gratis toegang tot Historisch Museum in Elspeet (z.o.z.)! 
Neem voor gratis toegang in Elspeet de voucher mee die 
je in het Noord-Veluws Museum kunt vragen.
Naast de vaste collectie waar je alles kunt leren over de kunstenaars 
die in Nunspeet werkten en leefden, kun je t/m 26 juni 2022 de 
weergaloze tentoonstelling van Gaby Bovelander nog bezoeken. 
Tijdens de maand mei zijn er tevens litho’s te zien van Koningin 
Wilhemina. Meer info: noord-veluws-museum.nl&
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Historisch 
Museum Elspeet
Nunspeterweg 1
8075 AA Elspeet
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Het Historisch Museum Elspeet is een informati ef museum, waarin aspecten 
van Elspeets historie voor het voetlicht worden gebracht. In een aantal 
opzichten is deze historie uniek, terwijl in andere opzichten dit verleden ook 
exemplarisch is voor ontwikkelingen op de Veluwe. Beide aspecten krijgen 
aandacht. museumelspeet.nl (wo-za van 10.00 tot 16.30 uur)





VVV - 
Uit de Kunst
kantoor
NUNSPEET
ELSPEET
HULSHORST
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ACTIE 

GRATIS Wilhelminaroute (in de maand mei 2022)
Treedt in dit Koninklijke Themajaar in de voetsporen van Wilhelmina, een 
vorsti n uit het verleden met een bijzondere band met onze omgeving. Waar 
kwam zij, wat deed zij en waar heeft  zij gewoond… Je gaat het zien ti jdens het 
fi etsen van deze route. De route gaat naar o.a. Paleis Het Loo en Het Aardhuis, 
gelegen op een berg... Geschikt voor geoefende fi etsers dus, of met gebruik 
van een E-bike. Ook is deze route goed als tweedaagse route te doen, je hebt 
dan onderweg meer ti jd voor alle bezienswaardigheden. Een ti pje van de sluier 
kunnen wij vast oplichten: in het Noord-Veluws Museum zijn speciaal voor dit 
themajaar enkele kunstwerkjes van Wilhelmina tentoongesteld. 
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Tenzij anders vermeld is deze bon geldig in mei 2022 en telt één coupon 
per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in combinatie met andere 
aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden geaccepteerd.

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!

Uit de Kunst /
VVV kantoor
Dorpsstraat 23
8071 BW Nunspeet

Kapelweg 7
8077 SM Hulshorst

Nunspeterweg 1
8075 AA Elspeet

Bekijk de openingstijden 
op: www.
nunspeetuitdekunst.nl/
contact/vvv-kantoren/



Bospark De 
Vossenberg
NUNSPEET

Bospark 
De Vossenberg
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ACTIE

20% korting op de verhuurprijs
Voorwaarden: minimaal verblijf 2 nachten
Geldigheid t/m 30 juni 2023
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Ontspannen op De Veluwe
De Boslodges ademen rust en gezelligheid uit. 
Door het interieur sfeervol en eigentijds te 
houden voel je meteen thuis! Quality time met 
z’n tweeën …
Van binnen zijn ze voorzien van een 
2-persoonsslaapkamer met zicht op het groen, 
met aansluitend een ruime moderne badkamer! 
De keuken is eigentijds en uniek te noemen met 
haar ‘gouden’ tegels aan de wand.
De lodges zijn dan ook allemaal voorzien van 
openslaande deuren naar de ruime bostuin. 
Ontdek het ultieme buitenleven op de Veluwe en 
reserveer je eigen Boslodge bij ons!

Bospark De 
Vossenberg

Groenelaantje 25
8072 DC Nunspeet

T. +31 (0)341-252458

www.
bosparkdevossenberg.nl

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 30 juni 2023 
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in 
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden 
geaccepteerd.



Stella 
NUNSPEET
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FIETSEVENT ACTIE
Het is ti jd voor een compleet nieuwe fi etservaring! Pak nú je kans en geniet van 
de exclusieve Fietsevent Acti e! Bij aankoop van een nieuwe Stella e-bike kan 
jouw voordeel behoorlijk oplopen! 
• Tot €300,- korting* op een Stella E-bike
 Deze acti e is geldig t/m dinsdag 31 mei 2022

*Acti evoorwaarden: niet i.c.m. andere lopende acti es en inruil. Alleen geldig bij aanschaf van een 
nieuwe Stella E-bike. Alleen geldig op de adviesprijs en op alle Hybrid+ modellen. Bestellingen 
via NFP of BFN uitgezonderd. Prijswijzigingen, druk- en zetf outen voorbehouden. Vraag naar de 
voorwaarden.
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Stella Nunspeet
Oosteinderweg 90
9072 PD Nunspeet
info@stellafietsen.nl 
T. 0341 - 252 266

www.stella.nl/fietsmaand

Maandag  8:30  – 17:30
Dinsdag 8:30  – 17:30
Woensdag  8:30  – 17:30
Donderdag  8:30  – 17:30
Vrijdag  8:30  – 17:30
Zaterdag  8:30  – 17:00
Zondag  gesloten

Alle Stella e-bikes kun je vrijblijvend aan huis 
of in één van Stella’s 40 E-bike Testcenters 
uitproberen. Stella Nunspeet ligt in het hartje van 
de Veluwe. Een schitterend fietsgebied, waar ook 
de prachtige fabriek van Stella gelegen is. Ook 
is dit een E-bike Test- en Service center waar 
alle klanten terecht kunnen. Alle Stella e-bikes 
worden hier geassembleerd.



GENIETVANFIETSEN.NLZwolsewegje 80, Nunspeet



Niemand is te oud om te leren. Wil je lang, gezond 
en veilig blijven doortrappen, kom dan nu in actie.

Vrolijk, gezond en fit
blijven doortrappen?

De gemeente Nunspeet wenst 
iedereen een prachtig en veilig 
fi etsseizoen!

Vrolijk, 
gezond en 
fi t blijven 
doortrappen?

Niemand is te oud 
om te leren. Wilt 
u lang, gezond 
en veilig blijven 
doortrappen, 
bezoek dan voor 
tips:
www.doortrappen.nl


