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SFEER PROEVEN?

het?

SCAN DE QR CODE

Durf jij

Welkom!
Het Montferland is een prachtige streek in de Achterhoek,
dicht bij Doetinchem, maar ook Arnhem en het Duitse Kleef
liggen niet ver weg. Vele heuvels en bospartijen wisselen het
landschap af met boerderijen en akkers. Een heerlijk gebied om
lekker te wandelen en te fietsen.
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Maar ook qua cultuur is er veel te beleven. Wat dacht u van een bezoek aan
Kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg,
of aan de oude Torenmolen in Zeddam? Wandelen door het bos, waar
u de oude loopgraven uit de Eerste
Wereldoorlog bij de grens tussen Beek
en Elten tegenkomt.
Ëven het buitenlandgevoel halen,
zelfs dat kan prima! Met de fiets naar
Emmerik, een warme koffie of een
lekker glas wijn drinken aan de Rijn
met mooie zichten en vele boten die je
passeren. Vergeet dan ook niet langs
de uitkijktoren van Stokkum te gaan,
gemaakt door Natuurmonumenten!

U heeft boven op de toren prachtig uitzicht tot aan Nijmegen en Kleef. Ook in
de steden Arnhem en Doetinchem is
er veel te zien en te beleven, en uiteraard kunt u er ook heerlijk winkelen.
Op het park is vanzelfsprekend ook
veel te doen en te beleven voor jong
en oud. Ons paradepaardje is Palestra
Beauty & Wellness. Hier kunt u heerlijk
tot rust komen in de diverse sauna’s,
en ook voor een relaxte massage of
schoonheidsbehandeling kunt u hier
terecht. Tussendoor even heerlijk de
ogen dicht, lekker zonnen in de tuin,
of wat lekkers eten en drinken in
het saunarestaurant: het maakt uw

ontspanning compleet.
In het restaurant kunt u heerlijk genieten van klassieke maar ook regionale
gerechten. Ook aan de kinderen is
gedacht. Met een lekker zomers briesje
op het terras aan het water, terwijl de
kinderen ravotten op de speeltoestellen, kunt u prachtig de zonsondergang
tegemoet zien.

Namens het hele team van Landal
Stroombroek, een fijne vakantie!
Arno Valen,
general manager Landal Stroombroek

The craziest

climbing experience!
BEZELHORSTWEG 115 • DOETINCHEM
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WELKOM BIJ PALESTRA

CULINAIRE VERRASSING

UYUNI GEUR

Ervaar bij Palestra een reis om de wereld in één
dag! Warm op in de Lapse sauna kota’s, ontspan in
de Marokkaanse berbertent of kom tot rust tijdens
een Tibetaanse klankschaalmassage. Ontdek ook
ons moderne stoombad en de Arabische Hamam.
De saunameesters zijn heer en meester in de opgiet
sauna, zij verzorgen dagelijks diverse opgietingen,
variërend van een milde variant tot een hete op
gieting. Heeft u al kennis gemaakt met de veelzij
dige TREATMENTS® behandelingen? Daarnaast kunt
u natuurlijk ook terecht voor het een vitaliserende
gezichtsbehandeling of een ontspannende
massage. Alle behandelingen zijn te boeken voor
25, 50 of 75 minuten. Ook voor pedicure en een
nieuw kapsel bent u bij ons aan het juiste adres.

Tussen de saunarondes en behandelingen door
kunt u in ons restaurant genieten van een heerlijke
lunch of smakelijk diner. Kies iets lekkers van onze
kaart en laat u culinair verrassen door gezonde,
smaakvolle en regionale specialiteiten.
Waaronder de poké bowls, een speelse mix
tussen sushi en salade. Ze zitten bomvol met smaak
en zijn supergezond. Meer zin in een kroket?
Dat hebben wij natuurlijk ook! Het restaurant is
dagelijks geopend tot 20.30 uur.
Proost met elkaar op een ontspannen dag!

De hooggelegen zoutvlaktes uit Bolivia hebben
een frisse maar ziltachtige geur. Treatments®
heeft deze geur vertaald met verkwikkende
topnoten uit eucalyptus en witte munt, met
een vleugje limoen. Door lavendel, iris en
verschillende houtachtige ondertonen ontstaat
een verassende combinatie van warmte en
frisheid die u meevoert naar de indrukwekkende
sfeer van de Salar de Uyuni.

In ons gezellige sauna restaurant kunt u terecht voor
een hapje en een drankje. U kunt o.a. kiezen voor
een lichte lunch, een uitgebreid diner, genieten
van een lekker taartje bij de koffie of een heerlijk
borrelhapje met een goed glas wijn! U vindt bij ons
Achterhoekse gastvrijheid, persoonlijke aandacht
en 6000 m2 aanbod aan wellnessfaciliteiten!

SAUNAMEESTERS

PARKGASTEN
KRIJGEN
GRATIS ENTREE

Onze saunameesters verzorgen dagelijks opgie
tingen variërend van een milde, medium of hete
opgieting. Het water met verschillende essentiële
oliën wordt verdampt over de saunakachel. Elke
opgieting heeft een eigen thema waarop de geu
ren, handdoektechnieken en muziek op afgestemd
worden. Ook verzorgen wij saunameestersessies.
Deze sessies staan in het teken van het verwennen
van uw lichaam met verzorgende producten.
Hierin wordt u begeleid door de saunameester.
De opgietingen en sessies sluiten we gezamenlijk af
met een afkoel- en rustmomentje met iets lekkers.

BADKLEDINGDAGEN
Gaat u liever een dagje naar de sauna met
badkleding? Dat is mogelijk bij ons! Elke eerste
woensdag van de maand organiseren wij een
gemengde badkledingdag. Kom gerust “gekleed”
genieten van onze faciliteiten.
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TREATMENTS®
Eeuwenlang genieten mensen al van bijzondere
TREATMENTS® om heerlijk te ontspannen en
de huid op haar mooist te laten stralen. Iedere
cultuur ontwikkelde haar eigen TREATMENTS®,
die van generatie op generatie zijn doorgegeven
en steeds een beetje zijn aangepast.
Door nieuwe gebruiken en inzichten uit andere
culturen raken de authentieke TREATMENTS® een
beetje vergeten.
TREATMENTS® streeft er naar om de mooiste en
meest bijzondere behandelingen weer onder de
aandacht te brengen. Daarom zijn we gestart
met een aantal van deze TREATMENTS® weer
nieuw leven in te blazen, zodat iedereen van zijn
favoriete Treatment kan genieten bij de mooiste
sauna’s, aangesloten TREATMENTS® salons,
of gewoon lekker thuis in uw eigen badkamer.
Al onze producten zijn van hoogwaardige
kwaliteit. Alle ingrediënten zijn waar mogelijk
van natuurlijke oorsprong en compleet vrij van
parabenen, kleurstoffen en minerale oliën.
Laat de geuren van onze producten u mee
voeren naar het traditionele Japan, het
bijzondere Bhutan, het authentieke Ceylon of
naar de warme weldaad van Bolivia en ervaar
deze droombestemmingen met TREATMENTS®.
De producten van TREATMENTS® worden gebruikt
bij de TREATMENTS® behandelingen en zijn ook
te koop in onze Boutique.

MAHAYANA GEUR
Eens per jaar staan de valleien in het Himalaya
gebergte slechts een week in bloei.
De kleine paarse bloementjes verspreiden een
zoete lenteachtige geur. Treatments® heeft
deze geur vertaald met onder ander de geur
van lila hyacinten en de kruidige ondertonen
van musk en sandelhout, die de mystieke lente
achtige geur uit Bhutan weergeven.

CEYLON GEUR
De tempelgrotten uit het oude Ceylon ruiken
naar bloemen, kruiden en wierrook die men al
eeuwen brandt. Maar de wat meer verborgen
grotten dragen een warmere geur van shea
noten, sandelhouten en patchoeli, Treatments®
heeft deze geuren gecombineerd met fruit
bloesem en jasmijn die u meenemen naar het
authentieke Ceylon.

SHINSHIRO GEUR
Het heuvelachtige streek Shinshiro staat
bekend om haar vele rijstterrassen.
Een aantal keer per jaar staan de rijstvelden in
bloei en vullen de kleine witte bloementjes de
lucht met een zoete vanilleachtige geur.
Treatments® heeft tonka bonen als basisnoot
gebruikt, aangevuld met zoete en frisse geuren
als ylang ylang, roos en witte lelie om de
overweldigende geur van de kleine rijstbloesems
uit Japan in haar producten tot leven te
laten komen.

Bel 0314-39 98 00 of kijk op www.palestra.nl
Landweerswal 2, 7047 CE Braamt
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Tips ons

Facts & Figures
Onze horeca serveert jaarlijks
12.672 lekkere taartjes.
De appeltaart is het meest populair
met 6934 gegeten punten.

Annerieke, medewerkster Fun & Entertainment:

Onze Parkshop verkoopt
jaarlijks
20.200 croissants en
24.476 Duitse bollen

Jaarlijks ontsnappen er gemiddeld
250 groepen uit onze escaperoom.
De snelste ontsnaptijd is 33 minuten en
de langzaamste tijd is 125 minuten.

Ons park ligt op 3 km afstand van
e natuur,
het Bergherbos, een gebied van 1837 hectar
in eigendom van Natuurmonumenten en
de stichting Huis Bergh.

De saunameesters ver zorgen ruim
2500 opgietingen per jaar.
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team!

Waar zitten we ongeveer?
• Doetinchem is 3 km
• Emmerich & Doesburg is 15 km
• Zutphen is 28 km

Palestra heeft maar liefst
12 warmteruimtes,
variërend van 55 tot 100
graden.

Biotopwildpark Anholter Schweiz
Nog geen half uurtje rijden vanaf het park, ligt net over de
grens in Duitsland de plaats Isselburg. Isselburg is een stad in
de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, aan de Issel, gelegen
in Kreis Borken. In dit leuke plaatsje ligt het ruim opgezette
Wildpark Anholter Schweiz. Dit park is zeker de moeite waard
om eens te bezoeken!
Met mijn zoontjes van 6 en 2 jaar zijn we fijn samen op
ontdekkingstocht gegaan. We hebben heerlijk gewandeld en
allerlei dieren ontdekt.
Er staan automaten waar je voer voor de dieren kan kopen.
Mijn jongste zoon is enorm fan van vissen en kon zijn hart
ophalen bij de visvijver waar de karpers hongerig hapten naar
het voer. Mijn zoon vond het geweldig!
Voor de kinderen is er een leuke speeltuin, waar de jongens
lekker hun gang konden gaan en hun extra energie nog even
kwijt konden.

Na onze ontdekkingstocht en het spelen zijn we nog even
wat gaan drinken in het restaurantje Schweizer Häuschen,
gebouwd in 1893. Ik heb een lekker kopje koffie besteld en
wat lekkers voor de kinderen. Grappig dat het restaurant te
bereiken is via een brug omdat het op een eilandje ligt!
Handig om te weten: het park is niet toegankelijk voor honden,
maar er is wel een kennel aanwezig waar je je hond kan laten
verblijven tijdens het bezoek. Rolstoelen zijn gratis te leen en
het park is dus rolstoeltoegankelijk. Ook zijn er bolderkarren
te huur.
De toegangsprijs is goed te doen: voor volwassenen € 7,00
en voor de kinderen van 3 tot 14 jaar € 4,50.
Kortom, de moeite waard om eens te gaan kijken!

Jolanda, shiftleader receptie:

Francis, medewerkster ParkShop:

Iets wat ik graag doe op een vrije dag is een heerlijke
wandeling maken in het Bergherbos. Samen met mijn man en
kinderen eropuit. Het Bergherbos is een prachtig bosgebied
aan de grens met Duitsland en er zijn diverse mooie wandelroutes. De uitkijktoren in het Bergherbos bij Stokkum is
absoluut een bezoekje waard. Na een pittige klim kun je hier
genieten van een prachtig uitzicht over de wijde omgeving. Je
kijkt helemaal uit van de Veluwezoom tot Elten en verder. Er
zijn verschillende routes waarin de uitkijktoren is opgenomen,
maar wij starten meestal bij het sprookjesachtige restaurant
’t Peeske aan de rand van het
bos in Beek. Na een flinke
wandeling kun je hier nog
even heerlijk uitpuffen met een
drankje en spelen de kinderen
nog even in het speeltuintje.
Handig om te weten: bij de
receptie is een kaartje
verkrijgbaar met alle routes.

Ik kom altijd graag in mooie steden om cultuur te proeven.
Naast Doetinchem kom ik altijd heel graag in Zutphen,
een oude Hanzestad op nog geen half uurtje rijden.
Als ik door het centrum loop, lijkt het net of ik in de
middeleeuwen ben. Er staan oude pakhuizen, kerkjes, huizen
en veel hofjes, pleintjes en stegen. Met de ligging aan de
IJssel en de Berkel wordt het plaatje van een Hanzestad
compleet. Door mee te doen met een stadswandeling of
een fietstocht kom je alle
ins en outs te weten over
deze prachtige stad.
Heb je minder zin in
educatie? Dan is Zutphen
tevens een prachtige
winkelstad met tal van
winkels en gezellige
horecagelegenheden.
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DE ACHTERHOEK
Bijna nergens in Nederland is het landschap zo afwisselend als
hier. Na elke bocht zie je iets nieuws: uitgestrekte weilanden,
houtwallen, authentieke boerderijen en kabbelende beekjes.
Dit coulisselandschap nodigt uit om ontdekt te worden!
Kilometers goed onderhouden fiets- en
wandelpaden maken dat ook mogelijk.
Er zijn diverse fiets- en wandelroutes
die je langs de mooiste plekjes voeren.
Je kunt ook heel gemakkelijk je eigen
route samenstellen, met behulp van het
wandelnetwerk of fietsknooppuntennetwerk. Op www.achterhoekseroutes.nl
vind je tal van routes die je leiden door
de streek. De Achterhoek is ook een heel
waterrijke streek. En waar kom je nu beter tot rust dan op, in of aan het water?
Ontdek een van de rivieren in een fluisterboot, ga kanoën in een beek of neem
een duik in een recreatieplas.

prachtige kastelen en landgoederen
waar je je urenlang kunt vergapen aan de
grandeur. Bij zo’n kasteel hoort vaak een
uitgebreide tuin die al eeuwenlang in
originele staat onderhouden wordt. Niet
minder indrukwekkend dan het kasteel
zelf! Verder vind je in elk stadje of dorp
wel een museum dat iets vertelt over historische gebeurtenissen of de geschiedenis van die plek. Ook kunstliefhebbers
komen ruimschoots aan hun trekken. De
Achterhoek kent diverse kunstmusea,
waaronder Museum MORE: het grootste
museum voor Modern Realisme.

BRUISENDE CULTUUR

De Achterhoekse steden ademen historie. Dat geldt met name voor Hanzesteden Zutphen en Doesburg, waar onder
andere de prachtige gevels en het onge-

De Achterhoek heeft veel meer te bieden
dan natuur en rust. Zo bruist de regio van
de cultuur. Verspreid over de regio staan
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STEDEN VOL HISTORIE

schonden middeleeuwse stratenpatroon
nog herinneren aan het rijke Hanzeverleden. Ook in vestingsteden Groenlo, Bredevoort en het kleinste stadje van Nederland, Bronkhorst, valt er genoeg te zien.
Tijd om te shoppen? Achterhoekse steden hebben een uitgebreid en modern
winkelaanbod. Een dagje Winterswijk of
Doetinchem zijn de moeite waard.

zomer, tot het malse wild in het najaar
en de winter – hier heeft elk seizoen zijn
eigen smaak. Overal zie je kraampjes
langs de weg waar de bewoners hun
zelfverbouwde of zelfgemaakte producten verkopen. Bekende Achterhoekse
streekproducten zijn asperges, graan en
kaas. Ook aan zelfgemaakte jam, pannenkoekmeel, honing, mosterd en ijs is
geen gebrek. De producten zijn gemaakt

op basis van tradities en recepten die
vaak al jarenlang in de familie zijn. Je
proeft nog het echte (boeren)leven!

GASTVRIJHEID
Wist je dat de Achterhoek dé wijnstreek
van Nederland is? Verspreid over de regio vind je zo’n twintig wijngaarden. Je
bent van harte welkom om hier tijdens je
fiets- of wandeltocht even uit te blazen,

uiteraard onder het genot van een goed
glas wijn. Ook in de Achterhoekse restaurants wordt wijn (maar ook bier!) uit
eigen regio geschonken. De chef-koks
in de restaurants weten bovendien als
geen ander hoe ze de ingrediënten uit
eigen streek kunnen verwerken tot culinaire hoogstandjes. Natuurlijk aangevuld met een flinke dosis Achterhoekse
gastvrijheid!

EVENEMENTEN
De Achterhoek kent een lange traditie
op het gebied van evenementen. Vele
festivals worden vaak met behulp van
vriendengroepen, buren of familie georganiseerd. Iedereen helpt mee en samen wordt zo menig feestje geregeld.
Soms kleinschalig, maar enkele zijn
inmiddels uitgegroeid tot landelijke publiekstrekkers, zoals de Zwarte Cross.
Of je nu houdt van klassieke muziek of
popmuziek, historie, kunst, theater, dans
of spektakel: de Achterhoek biedt iedereen een breed scala aan kleinere of grote
evenementen.

SMAAK VAN HET SEIZOEN
En ook culinair valt er veel te genieten!
Van de boterzachte asperges in het
voorjaar en het sappige zomerfruit in de
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#fun
KLIMBOS ACHTERHOEK

Actie voor groot en klein...
Een dagje uit in de Achterhoek met
de kinderen betekent pret en plezier.
Maar ook ‘grote kinderen’ komen
ruimschoots aan hun trekken.
Duik in een ludieke wereld en ga samen naar
de leukste activiteiten. Prikkel je voeten op een
blotevoetenpad, beleef prinsheerlijke avonturen
in een kasteel of krijg een adrenaline kick in een
snelle achtbaan. Er is genoeg te doen.
Wat je ook kiest, het zorgt geheid voor
onvergetelijke belevenissen en mooie
herinneringen.
Er zijn in de omgeving een hoop evenementen
om te bezoeken, zo ook bijvoorbeeld bij Markant
Outdoorcentrum, Gildeweg 7, 7047 AR Braamt.
Op loopafstand, via de achterzijde van ons
bungalowpark.

EVENEMENTEN 2020
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fun

• Dogsurvival Achterhoek:
5 april
• Springkussenfestival Achterhoek:
29 april tot en met zondag 3 mei

Durf jij
het aan?
Start bij ons je
avontuur en beleef
3,5 uur klimplezier!

• Summertime programma:
De hele zomervakantie van maandag t/m vrijdag
• Foodtruckfestival Achterhoek
10, 11 & 12 juli 2020
• Lakeside Horror:
30, 31 oktober en 1, 6,7 en 8 november
• Warm Winterlicht:
24 december tot 29 december

Klimbos Achterhoek
Hengeloseweg 2, 7261LV Ruurlo
info@klimbos.nl
T. 088 5546636

klimbos.nl
13
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KOM
APEN
KIJKEN

NERO PURE

NATUURLIJKE DIERENVOEDING

APENHEUL

vitrine van de natuur
Nero Pure natuurlijke
hondenbrokken met
extra vers vlees!

Koop je kaartjes
met korting bij
de receptie van
Landal

Ervaar zelf de voordelen van natuurlijke
voeding en natuurlijke vlees snacks voor
jouw hond met het proefpakket van Nero
en ontvang:
• Een 800 gr. verpakking Nero brokken
naar keuze,
• Een verpakking 100% vlees sticks,
• Een kauwbot,
• Een fantastisch speeltje voor je hond.
Wij van Nero geven 100% smaakgarantie
en geloven in de voordelen die natuurlijke
brokken en snacks bieden. Ervaar het nu
ook zelf en zie het verschil bij jouw hond!

KINDERTENTOONSTELLING

WATERSCHAPSHEUVEL

NERO PURE
www.neropure.nl

VANAF MAART

BIOTOPWILDPARK
ANHOLTER SCHWEIZ

PROEF
PAKKET

2020

Op de grens met Nederland (Dinxperlo)
ligt in Isselburg (D), vlakbij het waterkasteel Anholt, het Wildpark Anholter
Schweiz.
Met 6 km goed onderhouden paden
herbergt dit natuurpark 40 soorten
inheemse dieren in haar natuurlijke
omgeving. Het Zwitserse huisje uit 1893
is idyllisch gelegen op een klein eiland.
Bezoek ons voor actuele informatie
ook op Facebook!

Biotopwildpark Anholter Schweiz
Pferdehorster Straße 1
D-46419 Isselburg – Vehlingen
15.03. - 02.11. tägl. von 9.00-18.00
03.11. – 14.03.
Sa. u. So. von 10.00 -16.00
www.anholter-schweiz.de

Het leukste dagje uit tussen de
loslopende apen: dát is Apenheul.
In dit groene dierenpark op de Veluwe
ontdek je bijna 300 apen. Daarvan loopt
de helft los tussen de bezoekers! Je ontmoet de dieren dus van heel dichtbij.
Bijzonder, grappig én herkenbaar.
Van alle dieren lijken apen namelijk het
meest op mensen! Grote kans dus, dat
ook jij je in één van de apen herkent.
In 2020 wordt een dagje apen spotten
trouwens nóg leuker. Dan opent
Apenheul een heel nieuw gebied
met loslopende apen!
Nieuwsgierig? Koop je kaartjes met
korting bij de receptie van Landal
of op apenheul.nl en kom snel langs!
J.C. Wilslaan 21
7313 HK Apeldoorn
www.apenheul.nl
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Herken jezelf in Apenhe
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Ssst…

www.fluisterboot-zutphen.nl

De fluisterboten in Zutphen varen geruisloos
over de Berkel en de grachten langs idyllische
plekjes en historische monumenten. Terwijl
u rustig over het water glijdt, vertelt de
‘fluisteraar’ prachtige en spannende verhalen
over deze Hanzestad. (F)luister mee!
Opstapplaats en kaartverkoop Rijkenhage 1
Dagelijks (van 1 april tot en met 31 oktober)
om 11.00, 13.00 en 15.00 uur en op zaterdag
ook om 16.30 uur.

Volwassenen

€ 6,-

Kind t/m 9 jaar

€ 3,75

Kind t/m 4 jaar

gratis

Combi tram/boot € 9,Combi kind

€ 6,50

BS.Adv.A5.indd 1

29-11-18 11:56

BELEVINGSPARK CACTUSOASE
Laat u verrassen door Belevingspark
CactusOase in Ruurlo.
Rolstoelvriendelijke paden leiden u
door 6000 m2 overdekte kas met duizenden soorten bijzondere en kleurrijke
cactussen, nostalgiehuisjes, Indianen
expositie, oude landbouwwerktuigen,
400 m2 modelspoorbaan en een

vogeltuin met zingende en kletsende
vogels. Een spectaculair hoogtepunt is
de bloei van de Koningin van de Nacht;
een cactusbloem van 35 cm in doorsnee
en bloeit alleen ‘s nachts.
Ook geschikt voor kinderpartijtjes,
arrangementen en workshops door

gastvrouw Anny Cactus. Zij vertelt alles
over de kracht van de Aloe Vera plant en
de producten, die ervan gemaakt zijn.
Volg ons op Facebook of op de website
Belevingspark CactusOase:
www.cactusoase.nl
www.facebook.com/CactusOase/.

Zie ook onze combi-arrangementen op onze website. Bel of mail voor meer informatie Anny.
Belevingspark CactusOase | Jongermanssteeg 6 | 7261KA Ruurlo
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#fun
Maak een r
eis
vol fantasie

HET LAND VAN JAN KLAASSEN
Beleef samen met je kinderen een dag plezier in Het Land van Jan
Klaassen. Dit kinderpretpark ligt naast Landal Stroombroek.
In dit speelpark krijgen kinderen de mogelijkheid om vrijuit te spelen.
Vergeet het digitale tijdperk en laat je kinderen weer klimmen, glijden
en springen in zowel een binnen- als buitenspeeltuin.

GA MET JAN KLAASSEN OP WERELDREIS
Voel je een echte piraat op het piratenschip, bezoek de cowboys in het Westerndorp of maak een treinreis door het
Kabouterdorp. Het hele park is voorzien
van loungeplekken. Voor de echte avonturier is er de 40 meter lange turboglijbaan en bij warm weer zorgt de waterspeeltuin voor verkoeling.
De reis gaat verder in de sfeervol gedecoreerde indoorspeeltuin.Fiets met Jan
Klaassen door de lucht in zweefauto’s of
rijd met de trein door de goudmijn.
Je ontmoet Jan Klaassen en Katrijn in het
grootste poppentheater van Nederland,
waar dagelijks meerdere shows worden
gegeven voor het hele gezin
Ontdek de geschiedenis van ons pop-
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penspel in het poppentheatermuseum.
Hier staan poppen en decors die de
afgelopen 70 jaar zijn gebruikt tijdens
voorstellingen in binnen- en buitenland.

KORTING LANDAL-BEZOEKERS
Breng jij tijdens het verblijf op Landal
Stroombroek een bezoek aan Het Land
van Jan Klaassen? Vergeet dan niet de VIP-
voucher uit dit magazine mee te nemen.
Het Land van Jan Klaassen is van 8 april
tot en met 30 augustus iedere dag open.

UNIEK OVERNACHTEN
IN JAN KLAASSEN DROMENLAND
Ieder kind droomt ervan te kunnen overnachten in een helikopter, brandweerwagen of boomhut. Bij Jan Klaassen Dromenland zorgen wij ervoor dat de reis wordt
voortgezet op een manier vol fantasie. De
glamping zorgt ervoor dat kinderen zich
een echte brandweerman of piloot voelen,
door in de cockpit plaats te nemen en bijpassende verkleedkleding aan te trekken.
Jan Klaassen laat kinderdromen uitkomen
door te overnachten in een piratenboot,
schoolbus, prinsessentent, tipi of pipowagen. Iedere accommodatie is sfeervol ingericht en voorzien van goede bedden.
Een overnachting is inclusief luxe ontbijtbuffet en onbeperkt toegang tot het
pretpark.
Kijk voor meer informatie op
www.janklaassendromenland.nl.

Kijk voor overige openingstijden op
www.janklaassen.nl.
Het Land van Jan Klaassen
Gildeweg 6, 7047 AR Braamt
0314-684777

Jan Klaassen Dromenland
Braamweg 2, 7047 CB Braamt
0314-200204
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#Culture

LKKR DOETINCHEM

Aan kunst en cultuur geen gebrek in de Achterhoek.
Ontdek de historie of bewonder hedendaagse
kunstenaars in de vele musea. Ontdek onbekende,
mooie plekjes met een gids of proef streekproducten
op een boerderij. Verwonder je over de vergezichten.
Allemaal momenten om mooie nieuwe herinneringen
te laten ontstaan

In het centrum van de prachtige Achterhoek schittert

Museum Staal in Almen

cultuur, evenementen en een groot aantal gezellige

Doetinchem met zijn bruisende en sfeervolle stadskern.
Met een veelzijdig aanbod aan winkels van zowel veel
speciaalzaken als filiaalbedrijven, de wekelijkse markt,
horecagelegenheden en terrasjes is ons stadshart een

Iedere dinsdagochtend vind je op het marktplein bij het gemeentehuis van 9.00 tot 13.00 de grootste weekmarkt van
de regio. Op zaterdag is er een kleinere markt. Lekker struinen
tussen de kraampjes vol fruit, bloemen, stoffen, kaas, vlees en
al het andere dat op deze veelzijdige markt aangeboden wordt.
Elke laatste zondag van de maand zijn alle winkels geopend in
het centrum en er valt die dag veel te beleven. Het parkeren is
op zondag gratis op de daarvoor beschikbare plaatsen.

heerlijke plek om je lekker te voelen!
LEKKER HOPPEN MET DE HOP-ON HOP-OFF SHUTTLE
Hamburgerstraat Fotograaf: Maurice Hollmann

Doetinchem is een gastvrije stad en maakt het voor iedereen
makkelijk om de binnenstad te bereiken. Heb je geen zin om
te lopen van of naar de parkeerplaats of wil je gewoon even
genieten van een ‘rondje stad’? Maak dan gebruik van de gratis
LKKR Hop-on Hop-off Shuttle. Deze elektrische Hop-on Hopoff Shuttle rijdt door de binnenstad. De shuttle rijdt tijdens de
zomerperiode en in de maand december. Check de website
www.lkkrdoetinchem.nl voor de exacte dienstregeling.

HORECA
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Flaneeroudeijssel - 0314 Fotografie

In en rondom het centrum kun je volop genieten van een hapje
en een drankje. Lekker relaxen op een terras in de zon of bij
een heater, smullen van een culinair diner of gezellig borrelen in een café of bruisende club met vrienden. Met zijn vele
terrassen en horecagelegenheden en de Catharinakerk is het
Simonsplein het trotse hart van het centrum. Alle grote winkelen horecastraten komen uit op dit plein en de 58 meter hoge
kerktoren parelt fier boven alles en iedereen uit. Een bijzonder
sfeervolle plek in de binnenstad. In de Grutstraat, dé grootste
horecastraat in Doetinchem en de regio, vind je tal van gezellige bars, swingende clubs en restaurants. Deze straat mag zich
gerust het ‘horeca-hart’ van de regio noemen.

OUDE POSTKANTOOR

Stadsmuseum Doetinchem - Fotograaf: Stan Bouman

Het voormalige postkantoor aan de Burg. Van Nispenstraat is
zeker een bezoek waard. Niet alleen is de VVV er gehuisvest,
ook het Stadsmuseum is er te vinden. Met onder andere de
unieke maquettes van de stad rond 1830 en de oude binnenstad rond 1940. (www.vvvdoetinchem.nl, www.stadsmuseumdoetinchem.nl)
In Doetinchem weet je één ding zeker: je hoeft je geen moment te vervelen. Wat voor weer het ook is, het centrum biedt
volop mogelijkheden om je lekker te vermaken. Raadpleeg de
website www.lkkrdoetinchem voor de activiteiten.
Lekker. Doetinchem biedt het allemaal!

VVV Doetinchem
Burgemeester van Nispenstraat 2,
7001 BS Doetinchem
0314-335557, www.vvvdoetinchem.nl
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Doesburg
aan de IJssel
Oplaadpunt voor levensgenieters

Bron: Stadspromotie Doesburg

#Culture
Zoals bijvoorbeeld het Lalique
museum, De Roode Tooren en
het Mosterdmuseum.

De Martinikerk
Sinds 1228 Doesburg op de plek
van zijn romaanse voorganger
met een toren uit 1959.

Cultureel Centrum van
Doesburg met een afwisselend
programma,
www.gasthuiskerkdoesburg.nl.

Voor culturele fijnproevers de
Culturele Zondag
(eerste van de maand) met
open galeries en ateliers
www.culturelezondagdoesburg.nl.

Historische rijkdom in
HANZESTAD DOESBURG
Toen Amsterdam en Rotterdam tijdens de middeleeuwen nog
kleine dorpjes waren, had Hanzestad Doesburg zich al ontwik-

Vestingwerken ontworpen door
Menno van Coehoorn in 1701.

keld tot machtig handelscentrum. Een geweldig stukje historie
dat veel welvaart heeft gebracht. Vandaag de dag is dit nog af
te lezen van de prachtige gevels en het ongeschonden middel-

Moet je in Doesburg geproefd
hebben in één van de gezellige
restaurants.

panden
Gebouwen die je gezien
moet hebben: De Waag, het
oudste stadsbierhuis van
Nederland, het Arsenaal en de
Commanderij.

Eigentijdse architectuur
verbindt de IJsselkade met de
middeleeuwse binnenstad.

De historische rijkdom van de Gelderse Hanzestad Doesburg aan de
IJssel is af te lezen van de prachtige gevels en het ongeschonden
middeleeuwse stratenpatroon. Het gevarieerde aanbod van diverse
musea en galerieën prikkelt alle zintuigen. Ontdek al dwalende door
de kronkelende steegjes welke bijzondere winkeltjes daar verborgen
zijn en hoe goed de Doesburgse mosterdsoep smaakt. Regelmatig
verlevendigen culturele manifestaties en festivals het gemoedelijke
stadscentrum.
Wilt u langer genieten van deze ontspannen sfeer, kies dan voor
een eigentijdse hotelkamer, een camping aan de IJssel of een Bed &
Breakfast in één van de monumentale panden.
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eeuwse stratenpatroon.
Hanzestad Doesburg ligt op het snijvlak
van de Achterhoek, de Veluwe en de
Liemers. De stad heeft een aangenaam
formaat, want alles is op loopafstand van
elkaar. Handig, want er is veel te zien. In
de middeleeuwse straten met meer dan
150 monumenten komen cultuur en
historie samen. Ook de IJsselkade met
moderne architectuur van Adolfo Natalini
is zeer de moeite waard. Ontdek de stad
op eigen gelegenheid of ga mee met de
stadsgids van VVV Doesburg. De gids
neemt je mee langs de fraaiste plekjes en

vertelt je alles over de rijke en bewogen
geschiedenis. Doesburg werd diverse keren belegerd zoals in 1572 door de Geuzen en in 1672 door de Fransen. In het
begin van de 18e eeuw ontwierp Menno
van Coehoorn speciaal voor Doesburg
een Hoge en een Lage Linie. Deze vestingenwerken zijn nog goed bewaard
gebleven en onder leiding van een gids
te bezoeken.

Doesburgsche Mosterd
Al in de Hanzetijd stond Doesburg be-

kend om zijn mosterd. De ambachtelijke
fabriek is nog steeds in bedrijf. Je komt
alles te weten over mosterd in het museum dat in de fabriek is gehuisvest. Om de
beroemde mosterd te proeven, hoef je alleen maar één van de cafés of restaurants
binnen te stappen. Doesburgse mosterdsoep staat overal op de menukaart.

Oudste café van Nederland
Op de hoek van de Gasthuisstraat en Koepoortstraat staat Stadsbierhuys De Waag,
het oudste café van Nederland. ‘Sedert
1478’ staat te lezen op het uithangbord.
Hier kwamen Hanzekooplieden al bijeen
om zaken te doen, en stilden reizigers en
toevallige voorbijgangers hun honger en
dorst. Nog steeds is het opvallende pand
– een mooi voorbeeld van Nederrijnse
baksteengothiek - een geliefde plek om
af te spreken, een hapje te eten of een
biertje te bestellen.

Ervaar de gezellige sfeer
en ontdek de gevarieerde
winkeltjes.

Flaneren langs de kade en genieten
van een drankje met uitzicht op
de rivier. Of heerlijk varen en
aanmeren in de haven bij één van
de grootste en meest innovatieve
vispassages van Nederland.

Plan je bezoek: www.bezoekdoesburg.nl
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Het Arsenaal 1309
Natuurlijk, eerlijk, puur. Weten hoe
de dieren geleefd hebben, en weten
waar en hoe je groente geteeld is: dat
is waar het Arsenaal voor staat. Want
of je nu bij de flexitariërs, carnivoren of
vegetariërs hoort, bij Het Arsenaal 1309
kan iedereen z’n honger of lekkere trek
stillen. De gerechten die worden zoveel
mogelijk gemaakt met ingrediënten
uit de buurt. Zo staat er e o.a. wijn van
wijnboerderij ‘t Heekenbroek uit Drempt,
bier uit Doesburg en Bronkhorst, kaas van
boerderij Koning uit Zevenaar en boerderij
de Dykhoeve uit Herwen, en biologische
Kemperkip uit de Achterhoek bij ons op
de kaart. Daarnaast maken we veel van
onze producten zelf: van de taarten tot
ketchup en mayonaise!
Van buffels uit Zevenaar komen de
hamburgers, en de groenten zijn steevast
(onbespoten) seizoensgroenten uit eigen
moestuin. En wat dacht u van de eigen
kippen die heerlijke eieren leggen? Maar
moeilijk doen we er liever niet over. Want
eten - of je nu voor een broodje, een daghap voor de kleine beurs, een kopje soep
of een compleet menu gaat - het moet
gewoon lekker en eerlijk zijn.
Kloosterstraat 15
6981 CC Doesburg
0313-475863
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Bistro de
Cactus
Bistro De Cactus bestaat al sinds 1997.
Verschillende eigenaren hebben de
naam van het etablissement hoog
weten te houden. Sinds het najaar van
2006 zijn de broers Jeroen en Barry
de Groot je gastheren. Met creatieve
kwaliteitsgerechten, verse ingrediënten, een uitstekende bediening en een
warm welkom ben je verzekerd van
een leuke avond uit.
Met de volle aandacht voor hun gasten
en het heerlijke eten hebben de broers
inmiddels uitstekende recensies in de
wacht gesleept. Hiermee blijft de goede
naam van bistro De Cactus niet alleen
gehandhaafd, maar wordt deze verder
verhoogd. Zonder sterallures natuurlijk.
Het blijft een belangrijk gegeven dat
je bij bistro De Cactus in het gezellige
Doetinchem gewoon lekker en in een
ongedwongen sfeer kunt eten en
drinken. Door de kleinschaligheid van
de bistro met maar 11 tafeltjes, wat
zeer ten goede komt aan de persoon
lijke benadering, is het aan te raden om
te reserveren.
Grutstraat 37, 7001 BW Doetinchem
T: 0314-344821
www.bistrodecactus.nl

De Elsen hof
Op de Elsenhof verkopen we producten
van onze eigen boerderij, maar ook van
collega- boerderijen. Kom eens ruiken,
proeven en genieten van lekkere
streekproducten. U vindt bij ons ook
leuke cadeaus en tuinartikelen. Ook
leuk om weg te geven: een mooi verpakt samengesteld pakket van diverse
streekproducten. Het ambachtelijke
voedsel dat bij De Elsenhof te koop is, is
op een verantwoorde manier geteeld,
gefokt en verwerkt. Kleinschaligheid en
aandacht voor het product zijn hierbij
sleutelwoorden. En die liefde voor dier
en natuur proef je!
De Elsenhof is op loopafstand, via de
achterkant van het park te bereiken,
aan de Braamtseweg 14.

e
Uitspan ning ‘t Peesk
‘t Peeske is gelegen in de Montferlandse bossen. Het hoogst gelegen meertje
deed eind negentiende eeuw dienst als
waterbuffer voor een bovenslagwatermolen waarmee graan werd gemalen
tot meel, de basis voor brood. Het
waterrad is al lang verdwenen, maar bij
‘t Peeske kunt u nog steeds genieten
van heerlijke broodjes en pasta’s. Even
uitrusten na een wandeling door de
mooie Beekse bossen, met een kopje
koffie en een lekker stukje gebak of
een drankje. ‘t Peeske is tevens het
startpunt van de mooiste routes in het
Bergherbos en bij de ingang bevindt
zich het ook het Speelbos van OERRR
(Natuurmonumenten).
Uitspanning ‘t Peeske, Peeskesweg 12
7037 CH Beek (gem. Montferland)
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De Spelerij De
Uitvinderij
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de wonderlijkste
speel- en ontdekplek
van Nederland

WIST JE DAT...

Bij weer of geen weer

Met je gezin,
de hele dag spelend
ontdekken!

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?
als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt?
de Kolibrie achteruit kan vliegen?
de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen?
Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek draagt?
een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?
je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm?
een slak drie jaar kan slapen?
een worm maar liefst 10 harten heeft?
je niet je ellebogen kunt likken?

LOS DEZE MAAR EENS OP:
EEN MARKTVERKOPER HEEFT AAN HET
EINDE VAN DE DAG NOG 7 EIEREN.
DAN KOMT DE EERSTE KOPER ER AAN.
HIJ WIL DE HELFT VAN DE EIEREN
EN NOG EEN HALVE.
VERVOLGENS KOMT ER NOG EEN
KOPER AAN EN HIJ WIL HETZELFDE.
DAARNA SLUIT DE MARKTVERKOPER
ZIJN TENT, GAAT NAAR HUIS
EN EET HET LAATSTE EI OP.
HOE IS DIT MOGELIJK?
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www.spelerij.nl

DE EERSTE KOPER VRAAGT DE HELFT + EEN
HALVE, DUS DAT IS 3,5 + 0,5 = 4. DUS ER
BLIJVEN NOG 3 EIEREN OVER. DAN KOMT DE
VOLGENDE KOPER, HIJ VRAAGT OOK DE HELFT +
EEN HALVE, DUS DAT IS 1,5+0,5 = 2. ER BLIJFT
DUS 1 EI OVER EN DIE EET HIJ ZELF OP.

Veldweg 5
6952 GX Dieren
Telefoon: 0313 413118
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Er op uit!

Huis Bergh

De Spelerij

dompelt de bezoeker onder in de
rijke geschiedenis van Kasteelstad
’s-Heerenberg en het oude graafschap
Bergh. Met interactieve maquette van
de stad, overzichtsfilm en audiotour.”

LKKR Doetinchem

Land van Jan Klaassen

Fruitbedrijf Horstink

Doetinchem is een stad met een
eigen karakter. Een stad met een
onderscheidend en uitgebreid
aanbod op het gebied van winkels,
horeca, cultuur en evenementen.

Uniek familie pretpark voor kinderen
in Gelderland.
Met buitenspeeltuin, binnenspeeltuin
en poppenkast.

Verrassende boerderijwinkel,
fruit vers uit eigen boomgaard, ruime
keus Achterhoekse streekproducten.
Boerenijs. Rustpunt nabij stadjes
Bronkhorst en Doesburg.
Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen
www.fruitbedrijfhorstink.nl

www.lkkrdoetinchem.nl

Marktstraat 3, ’s-Heerenberg
www.stadsmuseumbergh.nl

Gildeweg 6, Braamt
www.janklaassen.nl

Sin Chen

Apenheul

“Proef terwijl u ondertussen geniet
van een sfeervolle en ontspannen
ambiance.” Bij Sin Chen staan
gastvrijheid en kwaliteit centraal.
Wij heten u van harte welkom.

Een bos vol loslopende apen,
dát is Apenheul. In dit prachtige,
groene park op de Veluwe ontdek je
bijna 300 apen. Daarvan loopt
de helft zomaar los!
J.C. Wilslaan 21, 7313 HK Apeldoorn

www.sinchen.nl
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Stadsmuseum Bergh

Een van de grootste kastelen van
Nederland, met indrukwekkende kunstcollectie en jaarlijks wisselende tentoonstelling. Individueel zijn audiotours
beschikbaar. Elk uur zijn er torenbeklimmingen. Diverse kinderactiviteiten
zoals het programma Ridderslag en
Escaperoute. www.huisbergh.nl

www.apenheul.nl

en
Op deze wonderlijke speelactief
dag
e
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je
ontdekplek kun
j is
leri
Spe
De
n.
spelen en ontdekke
n
too
ten
een werkplaats, atelier en
we
de rkstellingsruimte tegelijk. In
kinderen
plaats De Uitvinderij kunnen
en maken.
zelf objecten en kunstwerk
www.spelerij.nl

Burgers’ Zoo
Duik in 8 miljoen liter water, ga
op avontuur in de overdekte jungle
en bewonder de gieren in onze
woestijn! Beleef 45 hectare
dierenpark in Burgers’ Zoo!
Antoon van Hooffplein 1, Arnhem
www.burgerszoo.nl
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Heerlijk op vakantie, even lekker uitwaaien met een wandeling
door de prachtige natuur en ’s avonds gezellig uiteten. Vakantie is
genieten van de mooie dingen, maar hoe is dat voor je hond?
Deze verdient toch ook het beste wat de natuur te bieden heeft.
Pure jouw hond kan
bieden via ons uitgebreide proefpakket.
Je maakt zelf
een keuze welke
natuurlijke voeding
van Nero jij voor
jouw hond wil proberen. Je ontvangt een 800gr
verpakking Nero brokken naar keuze, een
verpakking 100% vlees sticks, een leuk
speeltje en een kauwbot. Een pakket
waar je hond van zal smullen!

Steeds meer mensen gaan inzien hoe
belangrijk goede natuurlijke voeding en
natuurlijke snacks zijn voor de hond en zij
ervaren nu zelf ook de voordelen.
Natuurlijke voeding geeft je hond:
• Een mooie glanzende vacht
• Een goede vertering met een betere
opname van de voedingsstoffen
• Een goede ondersteuning van botten
en gewrichten
• Meer energie om te spelen en/of
samen te wandelen
• Een gezond en vitaal leven
Elke hond is uniek en dit zie je terug in
de voeding. Wij bij Nero begrijpen dat.
Wij bieden een breed assortiment aan
natuurlijke hondenbrokken en natuurlijke
vleessnacks.
Ervaar zelf ook de voordelen welke de
natuurlijke voeding van Nero Gold en Nero

Steeds meer mensen ervaren de gemakken van het online bestellen van hondenvoer. Geen getil meer van de vaak zware
en onhandige zakken. Wij leveren binnen
24 uur aan huis. Plus met elke bestelling
Nero ontvang je voor jouw hond iets extra
lekkers erbij want deze verdient natuurlijk
het beste!

Wat onze klanten over ons zeggen:
“Snelle en nette levering, altijd een klein
“cadeautje” erbij wat de honden héérlijk
vinden” – Jeanette

“Omdat mijn Jack Russel van 14,
die normaal moeilijk eet en zijn brokken
het liefst laat staan, deze brokken met
smaak eet. Daarnaast vond ik de service en
het meedenken erg prettig.”
– Marlies

“Proefpakket besteld, snel ontvangen,
heel erg uitgebreid ... en dat voor een
gratis pakket! Honden eten er goed van
dus we gaan vaker bestellen!” – Marije

“Brokken waren snel bezorgd en onze
pup vindt ze heerlijk, ze eet nu de bak mooi
leeg iedere keer en komt mooi aan.
Minder ontlasting dus meer voedzame
stoffen, fijn!” - Jolanda

Wij van Nero geven 100% smaakgarantie en geloven in de voordelen die onze natuurlijke brokken en snacks bieden.
Ervaar het nu ook zelf en zie het verschil bij jouw hond!

Nero Pure • www.neropure.nl
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Elke vakantie een event in
ons Arnhemse dierenpark!
OCEAN BRICKS
Levensgroot nagebouwde
zeedieren in onze Ocean
in mei en juni, dus ook
in de meivakantie.

SAFARI MUSICAL
Muzikaal avontuur over
onze Afrikaanse savanne met

ESCAPE ZOO

Zoë & Silos in de zomervakantie.

Er gebeuren gekke dingen, help
je mee speuren naar de oorzaak
in de voorjaarsvakantie?

BIG INSECTS
Gigantische levensecht
bewegende insecten
in oktober, dus ook in
de herfstvakantie.

AFRIKA
FESTIVAL
Afrikaanse muziek, dans,
eten en drinken met
uitzicht op onze Safari
in de kerstvakantie.

Kom naar Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem en word één met de natuur. Ontmoet de mensapen in het Park, ga op
Safari in de Afrikaanse savanne, doorkruis de Amerikaanse rotswoestijn van de Desert, sta oog in oog met Aziatische
tijgers in de Rimba, dwaal door het regenwoud van de Bush, duik in de tropische koraalzee van de Ocean en ontdek
ons beschermde natuurgebied in Belize in de Mangrove. Bovendien hebben we elke vakantie een groots evenement,
dat is inbegrepen bij de toegangsprijs! Kijk voor meer informatie op www.burgerszoo.nl

