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Nadere informatie over de in deze uitgave genoemde evenementen en activiteiten
in de vorm van wandel-, fiets- en autoroutes, activiteiten voor kinderen, varen op de
Oude IJssel, (wijn)proeverijen etc. is te vinden bij de toeristische ondernemers, bij de
TIP’s in Tuincentrum Bloemendaal in Drempt, bij de Spar en bij De Gouden Karper in
Hummelo. Verder bij plaatselijke galerieën, in agenda’s in de lokale pers en op de
websites van: AchterOmmetjes, Achterhoek, Cultuurzomer Achterhoek, Hummelo,
InKeppel en drempt.info
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Neem een kijkje achter de coulissen van de dorpen
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Dat is het gebruik bij ons in Hummelo, Hoog- en Laag-Keppel, Voor- en Achter-Drempt.
Zet je klompen (of je schoenen) maar bij de achterdeur en kom binnen!
Dat vinden we de ‘normaalste’ zaak van de wereld in ons deel van de Achterhoek.
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“Kom maar AchterOm!”
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We hebben het over onze vijf kleine dorpen, schitterend gelegen in de plattelandsgemeente Bronckhorst, tussen de winkelstad Doetinchem en het Hanzestadje Doesburg.
De rivierduinen, bossen, landgoederen, Oude IJssel en Gelderse IJssel vormen samen een
fenomenaal coulisselandschap.
Ons gebied leent zich bij uitstek voor tripjes of vakanties voor jong & oud. Voor kinderen is
er genoeg te doen: van speurtocht volgen tot pannenkoeken bakken. Wandelen, fietsen,
kunst kijken, wild eten, sporten, varen, lekker slapen: het kan hier allemaal.
En wat te denken van de fraai gelegen campings en onze authentieke evenementen.
Volop mogelijkheden om hier heerlijk te ontspannen, te genieten of inspiratie op te doen.
In deze ‘AchterOmmetjes’ laten we het gebied in al deze facetten zien. Dus doe zoals de
Achterhoekers zeggen en “Kom achterumme!”
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Foldermateriaal vind je bij plaatselijke galerieën, diverse campings en in de TIP’s
bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en de Spar in Hummelo, verder bij FF naar
Steef en bij De Gouden Karper in de Dorpsstraat te Hummelo.
Voor verdere info in de lokale pers en online info via diverse websites: zie colofon.
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Met de fiets over dijken, rivierduinen, landgoederen, door stadjes en

door

pittoreske dorpen

Hieronder staat de interactieve ‘AchterOmmetjes met de e-bike’.
Geniet van de cultuurhistorische fietsroutes.
Startplaatsen en parkeerplaatsen:
P1 60 51 34 33 91 90 42 86
P2 86 31 30

P3 30 32 33 60

Maak eens een ‘AchterOmmetje’ op de fiets

TIP:

mapje met
fijne fietsroutes

Je fietst via schitterende, met knooppunten gemarkeerde fietspaden over de
dijken van de Oude IJssel en de Gelderse IJssel. Of over de oude Hessenweg
door de bossen. Je bezoekt de kleine dorpjes of de steden, waaronder de
Hanzestad Doesburg. Rust af en toe uit op een terrasje en laat je lekker verwennen.
Toppunt 30 bij de brug over de Oude IJssel in Laag-Keppel en Toppunt 60 bij De Gouden
Karper in Hummelo zijn in deze streek de start- en knooppunten voor diverse routes, ook
voor wandel- en autoroutes. Met behulp van het fietsknooppuntennetwerk kun je in de
hele Achterhoek eenvoudig je eigen route uitstippelen.
Tip: ‘AchterOmmetjes met de fiets 1 en 2’ (tussen Drempt, Hummelo, Keppel, Doesburg
en Doetinchem). Via QR-codes leidt Harry de Hommel je middels animatiefilmpjes langs
diverse points of interest in deze streek. De complete versies van deze routes zijn verkrijgbaar bij toeristische informatiepunten en te downloaden via www.achterommetjes.nl
Er is nu ook een speciale e-bikeroute over dijken en door bossen waarbij je het pittoreske stadje Bronkhorst (de kleinste stad van Nederland) kunt bezoeken.
Een handig, waterbestendig mapje met deze en andere fietsroutes is te koop bij de TIP’s,
(Toeristische Informatiepunten ) en bij diverse ondernemers in de regio.
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Scan de in de routebeschrijving opgenomen QR-codes met je smartphone.
Hier alvast een voorproefje.
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Je vergeet de tijd als je wandelt door de coulissen rond Drempt, Hummelo en Keppel
Wandelknooppuntenkaarten o.a. via TIP’s: Toeristische Informatiepunten.

Even een ‘AchterOmmetje’ maken
Laat je eens verrassen door de landelijke charme van deze regio. Is deze streek
nieuw voor je? Weet je niet waar te beginnen? We stellen je alvast mooie routes
voor die onderdeel zijn van het Wandelnetwerk Zuidwest Achterhoek.
In Hoog-Keppel zijn dit bijvoorbeeld de Reuzeroute, Ulenpasroute en Koninginneroute;
in Hummelo de Galgenroute en Enghuizerroute; in Drempt de Gasthuisroute en
Dagwandeling Oude IJsselvallei en in Laag-Keppel o.a. de Eldrikroute en de routes op
het bord hiernaast.
Naast de gemarkeerde fietsknooppuntenroutes is er ook een uitgebreid wandelnetwerk
van ruim 3000 kilometer. Met behulp van borden kun je in de hele Achterhoek eenvoudig
je eigen route uitstippelen. Ontdek te voet de pareltjes in dit fraaie afwisselende gebied
en geniet van al dat moois. De gemeente Bronckhorst was wandelgemeente van 2018!
Voor meerdaagse tochten zijn er voldoende en heel diverse
overnachtingsmogelijkheden, zoals je ook verderop in dit
boekje kunt lezen.
Tip: In de wandelbundel ‘Wandelen in de Achterhoek’
zijn 11 bijzondere wandelroutes door Drempt, Hummelo en
Keppel beschreven. De bundel is te koop bij de TIP’s, zoals
het Toeristisch Informatie Punt bij de Spar in Hummelo en
bij diverse ondernemers.
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(Water)sport is ook een vorm van recreatie
Ga eens golfen op de schitterend gelegen Keppelse Golfclub, loop het
blotevoetenpad of verken de omgeving eens op de rug van een paard of
vanaf het water: het kan hier allemaal.
Je kunt het prachtige, afwisselende landschap te paard verkennen. En voor wie graag
een balletje slaat, zijn er fraaie tennis- en golfbanen, zoals de Keppelse Golfclub, waar
speciale middagen voor de jeugd worden georganiseerd. Kinderen kunnen zich uitleven in een speeltuin of in het Hessenbad in Hoog-Keppel. Campinggasten mogen
hier gratis zwemmen. Het blotevoetenpad op het zwembadterrein is een heel bijzondere ervaring voor jong en oud: voel de natuur tot in je tenen!
Wil je het water op? Er is voor elk wat wils. Voor wie zelf geen boot heeft zijn er kano’s te
huur. Op de Oude IJssel worden ook kanotochten georganiseerd, geschikt voor het hele gezin.
‘Olde Iessel’ organiseert allerlei activiteiten op en rond het water voor diverse doelgroepen,
zowel particulier als zakelijk. Heb je zin in een picknick op het water? Huur dan een sloep bij
Jachthaven ‘Bommen Berend’ in Laag-Keppel en trek eropuit. Afmeren kan bij diverse aanlegsteigers of op passantenplaatsen zoals bij ‘De Ank’ in Doetinchem: een prima plek op loopafstand van het centrum, waar je kunt eten op en aan het water. Naast zwembaden, zoals het
Hessenbad in Hoog-Keppel zijn er ook natuurbaden en bij Stroombroek in Braamt is zelfs een
kabelwaterskibaan. Ook op een deel van de IJssel bij Het Zwarte Schaar is waterskiën mogelijk. En een echte durfal kan flyboarden of hoverboarden bij Flyboard Gelderland in Lathum.

Voor waterrecreatie kun je ook goed terecht bij de Campings IJsselstrand en Het
Zwarte Schaar in Doesburg, gelegen aan een afgedamde tak van de IJssel: ideaal
voor watersporters en vissers. De campings hebben allebei een jachthaven waar
kano`s, waterfietsen en elektrobootjes gehuurd kunnen worden. Voor kinderen is
hier dan ook van alles te beleven: op de waterfiets of watertrampoline, in de speeltuin,
op het strand of in het overdekte zwemparadijs. Met de kerktoren van de mosterdstad
Doesburg op de achtergrond is dit de ideale plek voor elke waterliefhebber. Er is zelfs
een uniek drijvend restaurant met terras op het water waar het heel goed toeven is!

Steden en stadjes in het ommeland van DHK:
het bruisende leven ligt om de hoek
Uitgebreide informatie is te vinden op de websites.

Bronkhorst, met 160 inwoners het kleinste stadje van ons land, ligt in het ommeland van
Drempt, Hummelo en Keppel. www.achterommetjes.nl
Doesburg, één van de zeven Hanzesteden, is met name bekend van de Doesburgse mosterd, het Lalique Museum en van Nederlands oudste biercafé De Waag. Grote delen van
het naburige dorp Drempt behoorden toe aan het ambt Doesborgh. Het Doesburgse gasthuis heeft nog steeds gronden in Drempt. Wat Doesburg nog meer te bieden heeft is elders in dit boekje te lezen. www.vvvdoesburg.nl
Doetinchem is bekend als het centrum van de Achterhoek en biedt een uitgebreid en
gevarieerd winkel- en uitgaansaanbod. De stad kent veel leuke restaurants, waaronder
een restaurant in een industrieel pand met een heus strand en een aanlegsteiger aan de
Oude IJssel. Er is een uitgebreide zomerprogrammering voor jong en oud.
www.vvvdoetinchem.nl
Zutphen is ook een eeuwenoude Hanzestad, met statige koopmanshuizen, leuke hofjes en
musea. Hier kun je een al dan niet georganiseerde stadswandeling of een grachtenrondvaart maken. Er is een uitgebreid winkelaanbod en er zijn veel bezienswaardigheden.
www.vvvzutphen.nl
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En wat is er leuker dan een bezoek aan een stad te combineren met een fiets- of
wandeltocht door het schitterende omliggend landschap van Drempt, Hummelo en
Keppel met haar wijngaarden en prachtige kastelen...

Enkele tips in DHK (Drempt, Hummelo, Keppel) en het ommeland:
markten
Zutphen donderdagochtend en zaterdag;
Arnhem centrum vrijdagochtend (ook rommelmarkt) en zaterdag;
Doesburg woensdag- en zaterdagochtend;
Doetinchem dinsdagochtend en zaterdag. En van april t/m oktober ‘de Blije Markt’, een
trendy biologische markt voor het hele gezin.
musea & galerieën
Arnhem Museum Bronbeek, Nederlands Openluchtmuseum, Collectie De Groen;
Doesburg Mosterdmuseum, Streekmuseum De Roode Toren, Lalique Museum, Kunstlab;
Doetinchem Openbaar Vervoer Museum, Stadsmuseum;
Gorssel Museum More; Lievelde Openluchtmuseum Erve Kots; Ruurlo tweede locatie
Museum More in Kasteel Ruurlo Ulft Innovatiecentrum ICER en Galerie bij de boeken in de
DRU Cultuurfabriek; Zelhem Museum Smedekinck. Daarnaast vind je in de steden, dorpen
en in het buitengebied talloze galerieën. Meer hierover lees je verderop in dit boekje.
dierenparken
Arnhem Burgers’ Zoo met o.a. Bush, Desert, Mangrove, Ocean, Rimba en Safari;
Doetinchem Natuurpark de Koekendaal en Isselburg (Duitsland) Biotopwildpark Anholter
Schweiz.

Hanzestad Doesburg:
cultuur en chillen aan de IJssel

Rondje tuinen en natuur:
geniet, ontspan en doe inspiratie op
in deze schitterende omgeving

Doesburg heeft meer dan de Doesburgse mosterd en Nederlands
oudste biercafé! De directe ligging aan de IJssel maakt deze stad
tot een plek voor levensgenieters waar de tijd niet heeft stil gestaan. Zo heeft het gerestaureerde Arsenaal een nieuwe bestemming gekregen en verbindt moderne architectuur de gezellige
middeleeuwse binnenstad met de rivier en de IJsselkade. Er zijn
bijzondere musea, waaronder het Lalique Museum en voor culturele fijnproevers is er de maandelijkse Culturele Zondag met
open galerieën en ateliers. www.culturelezondagdoesburg.nl.
Door de talrijke evenementen is het nooit saai in de stad en is er
te veel moois om in een dag te bekijken. Overnachten kan in
Stadshotel Doesburg, in één van de romantische B&B’s die de
stad rijk is, of je verblijft met de boot in de passantenhaven.
Voor kampeerders en camperaars zijn er volop mogelijkheden bij
campings in de nabije omgeving, waaronder Camping IJsselstrand. Wat er zoal te beleven is vind je op www.vvvdoesburg.nl.

Natuurlijke verrassingen
In en rond de gemeente Bronckhorst liggen veel mooie tuinen en natuurgebieden.
Twee keer per jaar worden onder het vaandel van Toeristisch Informatie Punt DHK
de Open Tuinweekenden gehouden. Particuliere tuineigenaren stellen dan hun tuinen
open en bij hen kun je tijdens de weekenden ‘achterom’. Een tuin weerspiegelt vaak
het karakter van de eigenaar en die zal zijn verhalen graag met je delen.
De natuurgebieden zijn altijd te bezoeken. Op diverse campings vind je natuurkisten
voor kinderen, natuurfietstassen en er worden regelmatig excursies en activiteiten
georganiseerd. Meer informatie over data en deelnemers van de Open Tuinweekenden
en een overzicht van de natuurgebieden staan in het boekje ‘rondje tuinen en natuur’,
verkrijgbaar bij de deelnemers en bij diverse infopunten en is tevens te zien op
www.achterommetjes.nl. Laat je verrassen door het landschap en door de gastvrijheid
van de tuineigenaren!

Kunst kijken, beleven en ervaren in en om Drempt, Hummelo en Keppel
Tip: De in 2017 geopende tweede locatie van Museum More in Kasteel Ruurlo, waar het werk van Carel Willink een passend thuis kreeg.
Jaarlijkse evenementen: De kunstroute op Landgoed Enghuizen in Hummelo en Kunst4daagse Bronckhorst.
Maandelijks: Culturele zondag in Doesburg elke 1e zondag van de maand.
Galerieën Drempt, Hummelo en Keppel
Drempt Ars Longa,
De Witte Hemel,
Floris Wolvetang,
‘t Heekenbroek,
Sint Joriskerk
Laag-Keppel Galerie 1880 / Kunst of Art - Kunstuitleen
Espace Enny Kunstprojecten;
Hummelo Galerie De Bisschop,
Dorpshuis De Ruimte
Hoog-Keppel Dorpskerk

Musea in de regio

Kijk eens met andere ogen om je heen

Arnhem Museum Bronbeek, Nederlands
Openluchtmuseum, Collectie De.Groen
Doesburg Mosterdmuseum, Streekmuseum
De Roode Toren, Lalique Museum
Doetinchem Openbaar Vervoer Museum,
Stadsmuseum
Gorssel en Kasteel Ruurlo Museum More;
Lievelde Openluchtmuseum Erve Kots
Ulft Innovatiecentrum ICER en
Galerie bij de Boeken
Zelhem Museum Smedekinck

Het wonderlijke van kunst is dat heden en verleden, eeuwenoud erfgoed en
hedendaagse experimenten zichtbaar zijn. Ga langs bij galerieën, ateliers,
beeldentuinen en andere unieke pareltjes. Beeldende kunst is hier in vele vormen
te vinden: beelden, tekeningen, schilderijen, foto’s, installaties. Een pentekening van een
landschap uit de omgeving, een stilleven of een realistisch schilderij van bijvoorbeeld een
dier, foto’s van mensen, naturel of bewerkt. En als tegenstelling ook ongewone kunst, op
een ongebruikelijke plek – niet direct herkenbaar. Als kijker prikkelt dat je verbeeldingskracht en biedt het je de mogelijkheid je te laten meenemen van de alledaagse werkelijkheid naar de wereld van de kunstenaar.
Tips: Galerie 1880, tevens Kunstuitleen in Laag-Keppel in het onlangs gerestaureerde kerkje
is een bezoek waard. Van 12 april t/m 1 juni wordt in Hummelo op landgoed Enghuizen voor
de 21e keer de jaarlijkse kunstwandelroute georganiseerd; van Pasen tot Pinksteren een
unieke combinatie van kunst en natuur op een fraai landgoed. In het hemelvaartweekend
kun je van 21 mei t/m 24 mei genieten van kunst tijdens Kunst4daagse Bronckhorst.
En elke 1e zondag van de maand kun je in Doesburg een bijzondere kunstroute volgen.

En verder:
Kunst4daagse Bronckhorst
Hummelo Jaarlijkse kunstroute op landgoed Enghuizen Doesburg Culurele zondag
elke 1e zondag van de maand

Kom onbeperkt genieten

Kalm aan & zonder haast is ons motto

Want ook vanuit de rolstoel is hier van alles te beleven.
Voor ouderen, maar zeker ook voor jongeren, zoals in
binnenbad Zonnewater.

Maar behalve rust vind je hier ook leuke spullen:
zijn we nou in de Achterhoek of ergens in Frankrijk...?

www.achterommetjes.nl
www.inkeppel.nl
www.achterhoek.nl

Ben je afhankelijk van hulp, of zit je in een
rolstoel? Dan wil je er vast ook wel eens even
tussenuit: alleen, met vrienden of familie of
samen met je mantelzorger. Dat kan een
probleem zijn omdat je niet zo mobiel bent.
Daarom hebben wij een aantal fijne uitjes
voor je bedacht, waarbij dit geen enkele
belemmering hoeft te zijn. Een tochtje met de
huifkar, begeleid bewegen in warm water in
het zorgbad, een dagje eropuit of lekker eten
en overnachten in een rolstoelvriendelijke
omgeving zoals De Gouden Leeuw: het kan!
En zelfs voor je mantelzorger wordt gezorgd!
Meer informatie over de mogelijkheden vind
je in de speciale zorgfolder, bij de plaatselijke
TIP’s en op de hier vermelde websites.

Kom zorgeloos genieten en proef de Achterhoekse gastvrijheid. Pak de fiets of loop
enkele van onze mooie routes langs de IJssel en zie de oude molens van weleer
in volle glorie. Er is altijd wel een leuke uitspanning binnen handbereik voor
een hapje of een drankje, zoals het terras van wijnboerderij ’t Heekenbroek
in Achter-Drempt. Een wijnproeverij met een rondleiding is hier ook mogelijk.
En ben je op zoek naar antiek, brocante of curiosa? Dan zit je hier ook goed.
Toerend door het schitterende landschap met afwisselend lieflijke dorpen en
imposante landhuizen, waan je je soms in het buitenland. Je vindt hier veel leuke
brocantewinkels en bomvolle rommelschuren. ‘Home Sweet Home & Garden’ en
‘Venema Antiques’ zijn aanraders. Ook in Doesburg valt op dit gebied het een en ander te
ontdekken. De druk bezochte gezellige rommel- en curiosamarkt op Hemelvaartsdag in
Hoog-Keppel en de inmiddels befaamde en sfeervolle tweedaagse brocante- en kunstfair
‘Vive la France’ op 11 en 12 juli in Hummelo zijn ook zeker een bezoek waard.
Regel wel op tijd je overnachting voor dit weekend in juli, want vol = vol!
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Slaap je niet, dan rust je toch in DHK!
In een klassiek hotel of in een eenvoudige trekkershut: wat je maar wilt.
En de kinderen zoeken ondertussen kleimannetjes en kabouters...

Kamperen tussen de koeien of slapen bij De Gouden Karper
In ons gebied zijn tal van goede en heel diverse verblijfsaccommodaties.
In Hummelo zijn dat Hotel De Gouden Karper, midden in het dorp en een begrip
in Nederland. Wakker worden met de vogels in de Kruisbergse bossen doe je op
Parkcamping De Graafschap of op Landgoedcamping Jena, waar kinderen zich
prima vermaken. Hier wordt ondermeer de spannende kabouterroute georganiseerd.
Je bent ook heel welkom op de minicamping bij Hippisch Centrum Groot Zande.
Langs een rivierarm van de Gelderse IJssel bij Doesburg vind je twee goed geoutilleerde
campings met huisjes, havens, stranden en speeltuin: IJsselstrand en Het Zwarte Schaar.
Rustzoekers kunnen met hun bootje o.a. overnachten in de passantenhaven van Doesburg,
bij Bommen Berend in Laag-Keppel, bij de Ank in Doetinchem of bij een steigertje aan de
Oude IJssel. In Achter-Drempt vind je boerencamping Remmelink en in Eldrik bij LaagKeppel ligt camping Siebieverden. Hier start de kleimannetjes GPS-route. Beide campings
zijn schitterend gelegen in het coulissenlandschap. In Doesburg en verspreid over de
hele Achterhoek zijn ook speciale camperplaatsen te vinden, zie www.achterhoek.nl
Voor een overnachting of bed en breakfast kun je ook terecht bij camping Siebieverden in
Eldrik, bij de wijnboer van ’t Heekenbroek of B&B Den Olde Akker in Achter-Drempt, bij
B&B Hazelaar in Hoog-Keppel, Het Wapen van Heeckeren in Hummelo, of bij een van de
talrijke B&B’s in het Hanzestadje Doesburg. Geniet!
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Naast rust is er ook altijd wel ergens iets te doen
Een impressie van bekende & minder bekende terugkerende evenementen.

De dorpen Drempt, Hummelo en Keppel zijn levendige gemeenschappen met
een sterke sociale cohesie. Ook bij de praktische uitvoering van evenementen
slaan inwoners, plaatselijke verenigingen en bedrijven de handen ineen om
bezoekers een goede organisatie en een welkom te bieden die past bij de
Achterhoekse sfeer en gemoedelijkheid.

Enkele van deze evenementen

i

Achter-Drempt Nacht van de wijngaard; tweedaags Vliegerfeest Voor-Drempt Aspergedagen; culturele evenementen St. Joriskerk Hoog-Keppel Antiek-, curiosa- en rommelmarkt op Hemelvaartsdag; hardloopevenement Keppelrun; Keppelcultuur met diverse
culturele- en culinaire evenementen zoals Proef Keppel Laag-Keppel Shakespearedrama
in de openlucht bij kasteel Keppel Hummelo Kunstwandelroute op landgoed Enghuizen;
Vive la France; Openluchtspel Hummelo Doesburg De Culturele Zondagen; Doesburg
Binnenste Buiten; Doesburgse Hanzefeesten en de Kadedagen Doetinchem Dancetour,
Achterhoekse Wandel4daagse; Theaterfestival BuitenGewoon; Stadsfeest en in
Ulft Evenementen in en rond het DRU Industriepark en CIVON Innovatiecentrum; Huntenpop; Huntenkunst en Achterhoek Spektakel Toer.
Verder in de regio Kunst4daagse Bronckhorst; Open Tuinweekenden; Mañana Mañana
in Vorden en de Zwarte Cross in Lichtenvoorde.
Nadere informatie is te vinden op de betreffende websites en in de media. Zie verder:
www.achterommetjes.nl, www.drempt.info.nl, www.hummelo.nl en www.inkeppel.nl
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Kinderen, kabouters en kleimannetjes
Je komt ze hier allemaal tegen, maar je moet ze wel gaan zoeken..................

In Hummelo vind je landgoed- en kasteelcamping Jena. Jonge gasten hoeven zich hier
niet te vervelen. Zo is er een groot speel-/sportveld met air-trampoline en volleybalnet.
Op het grote veld en bij de ingang staan diverse speeltoestellen, waaronder een
heerlijke water-/zandspeelplaats. Verder is er een fietscross baantje en in de zomervakantie bakken we o.a. gezellig samen broodjes rondom het kampvuur. Hier is ook het
startpunt van de spannende kabouterroute...Verder kan er gekanood worden in Laag-Keppel en heb je gratis toegang tot het Hessenbad in Hoog-Keppel. Bij uitspanning De Klevenhorst in Hummelo vind je nog meer speelmogelijkheden.
Kortom: voor kinderen valt hier veel te beleven.

In Eldrik bij Laag-Keppel ligt camping Siebieverden. Voor kinderen is er veel
speelruimte met onder andere een zandbak, schommel, glijbaan en trampolines.
Ze kunnen rondrijden met skelters en voor de avonturiers is er een kabelbaan.
In de echte Pipowagen kunnen kinderen zich urenlang vermaken met allerlei
speelgoed. Regelmatig is er een kampvuur om gezamenlijk broodjes, popcorn of
marshmallows te bakken en je kunt een kano huren op de IJssel. De camping is ook het
startpunt van de kleimannetjes GPS-route. En hoe leuk is dit: bij Kinderboerderij Feltsigt in
Bekveld kun je ezels poetsen, eieren rapen of door het doolhof dolen. En mocht het eens
slecht weer zijn, dan ga je gewoon naar binnenspeeltuin Binkie op Camping IJsselstrand.

van het seizoen

Uitgelicht door Toeristisch Informatie Punt Drempt, Hummelo
en Keppel (TIPDHK) en te zien op het infobord op het pleintje
in het centrum van Hummelo, op de hoek van de Dorpsstraat en
de Van Heeckerenweg, schuin tegenover het standbeeld van
popgroep Normaal.
Geniet nu van de geuren en kleuren in de Achterhoek. De bossen zijn prachtig
en de paddestoelen schieten uit de grond. Trek er op uit en neem een kijkje
bij een fruitboerderij of een wijngaard. Bezoek een museum of galerie, pak
een terrasje, eet wat de pot schaft of geniet van de heerlijkste wildgerechten
die traditiegetrouw van half oktober tot eind januari op de kaart staan. Schuif
gezellig aan bij het haardvuur met een goed glas wijn. En blijf daarna nog een
nachtje slapen in een sfeervol hotel of in een fijne B & B in een gezellig dorp,
een bruisende stad of daarbuiten. Dat kan uiteraard het hele jaar door.

najaar: fruit, wijn, wild

kunst kijken
1 Galerie ‘De Bisschop’

Broekstraat 13, 6999 DE Hummelo, T 0314 38 11 21 / 06 51 837 889
open van april tot december op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur
mariette@galeriedebisschop.nl www.galeriedebisschop.nl

antiek & brocante
1 Home Sweet Home & Garden
Dorpsstraat 30, 6999 AD Hummelo, T 0314 74 50 40 / 06 13 434 671
open dinsdag t/m donderdag 10.00-18.00 uur, vrijdag 10.00-20.00 uur en
zaterdag 10.00-17.00 uur
info@homesweethomeandgarden.nl www.homesweethomeandgarden.nl

2 St. Joriskerk Drempt

Kerkstraat 1, 6996 AE Drempt, bezichtiging op afspraak via Gerrie Dikker
T 0313 47 53 45, www.kerkdrempel.nl
3 Ars Longa Tuin / tuin-terras-(groeps)activiteiten-exposities

Zomerweg 29, 6996 DP Drempt, T 06 30 409 099
open van 15 april tot 15 september; voor openingstijden zie onze website
tuin@ars-longa.nl www.ars-longa.nl
4 Galerie 1880 / Kunst of Art - Kunstuitleen

Hummeloseweg 4, 6998 AD Laag-Keppel, T 06 27 31 93 61 / 06 30 402 938
Nieuwstad 57-61, 7201 NL Zutphen, open do. en vr. van 13.00 tot 17.00 uur en
za. van 11.00-17.00 uur info@kunstofart.nl www.kunstofart.nl www.galerie1880.nl
5 Galerie en Monument De Witte Hemel

Wittehemelweg 23, 6996 AX Drempt, T 06 22 385 230
openingstijden: zaterdags open, verder graag op afspraak en zie website
withemel@xs4all.nl www.atelierdewittehemel.nl
6 ‘t Heekenbroek
10
Tellingstraat 7, 6996 DZ Drempt, T 0314 38 19 88
open april t/m oktober woensdag t/m zondag 12.00-17.00 uur (zie website)
heekenbroek@xs4all.nl www.heekenbroek.nl

Van der Lans Antiek, Antieke kroonluchters, plafonniëres, wandlampen en
lampen voor in de hal
Hessenweg 9, 6999 BH Hummelo, T 06 13 953 790
open vrijdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur, zondag van 12.00-16.00 uur en
op afspraak info@lansantiek.com www.lansantiek.com

2

Ryan’s, Sfeermakers uit Laag-Keppel
Rijksweg 85, 6998 AG Laag-Keppel, T 0314 38 33 02
elke zondag open van 12.00-16.00 uur
Info@ryans.nl www.ryans.nl

3

Venema Antiques & Classic Cars (3000 m2)
Rijksweg 17, 6996 AA Drempt, T 0313 41 25 37
open maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur
www.venemaantiques.nl

4

5. HUYS 1810 | Monumentale cadeauwinkel
Dorpsstraat 10, 6999 AC Hummelo info@huys1810.nl
open vrijdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur, op afspraak en bij gelegenheden

zorgtoerisme

7 Dorpskerk Hoog-Keppel (KeppelCultuur)
Burg. van Panhuysbrink 11, 6997 AA Hoog-Keppel, bezichtiging op afspraak
via Theo Koele T 0314 38 03 06, www.dorpskerkhoogkeppel.nl

1 Zorghotel De Gouden Leeuw
Rijksweg 91, 6998 AG Laag-Keppel, T 0314 62 82 00
dagelijks geopend

8 Espace Enny * tentoonstellingen * kunstprojecten
Dorpsstraat 14, 6998 AB Laag-Keppel
info@espaceenny.nl www.espaceenny.nl

2

Zorgbad Zonnewater i.s.m. Elver (voorheen Fatima)
Monumentenweg 34, 6997 AH Hoog-Keppel, T 0314 38 11 00
info@zonnewater.nl www.zonnewater.nl

genieten
1 Ars Longa Tuin / tuin-terras-(groeps)activiteiten-exposities
Zomerweg 29, 6996 DP Drempt, T 06 30 409 099
open van 15 april tot 15 september; voor openingstijden zie onze website
tuin@ars-longa.nl www.ars-longa.nl
2 Stichting Keppelse Molens

Dorpsstraat 30, 6998 AB Laag-Keppel, T 06 17 447 573
molencomplex te bezoeken als de vlag uithangt, tuin altijd open
info@keppelsemolens.nl www.keppelsemolens.nl
3 Aspergeboerderij De Stokhoven
Rijksweg 37, 6996 AB Drempt, T 0314 38 15 71; 7 dagen per week open in
het aspergeseizoen stokhoven@destokhoven.nl www.destokhoven.nl
4 Spar Hummelo (tevens Toeristisch Informatie Punt DHK)

Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo, T 0314 38 1281 sparhummelo@despar.info
5 Wijnboerderij ‘t Heekenbroek, terras, b&b en wijnverkoop

Tellingstraat 7, 6996 DZ Drempt, T 0314 38 19 88
open april t/m oktober woensdag t/m zondag 12.00 - 17.00 uur (zie website)
heekenbroek@xs4all.nl www.heekenbroek.nl
6 IJsboerderij ‘de Steenoven’

Broekstraat 2, 6999 DE Hummelo, T 06 12 305 810
van april tot september bij mooi weer ook bij de brug in Laag-Keppel
info@ijsvandesteenoven.nl www.ijsvandesteenoven.nl
7 Dorpshuis Drempt
Kerkstraat 89, 6996 AG Drempt, T 0313 47 13 48 of 06 51 935 793
info@dorpshuisdrempt.nl www.hetdorpshuisdrempt.nl
8 Bandus
Sliekstraat 7, 6999 DX Hummelo, T 06 12 926 234
bandus@vanderplancke.nl www.bandus.nl

30

9 Van Der Plancke
Sliekstraat 9, 6999 DX Hummelo, T 06 13 216 993
info@vanderplancke.nl www.vanderplancke.nl

sport & recreatie
1 Jachthaven Bommen Berend / sloepverhuur
Laag-Keppel, T 06 51 801 478 / 0315 64 06 65
het gehele jaar open jhjansen50@live.nl

2 Hessenbad, Monumentenweg 32, 6997 AH Hoog-Keppel, T 0314 38 08 10
Voor openingstijden Buitenbad Hessenbad zie website
info@hessenbad.nl www.hessenbad.nl
3 Keppelse Golfclub

Burgemeester Vrijlandweg 35, 6997 AB Hoog-Keppel, T 0314 38 14 16
info@keppelse.nl www.keppelse.nl
4 IJsselstrand: haven en speeltuin

Eekstraat 18, 6984 AG Doesburg, T 0313 47 27 97
info@ijsselstrand.nl www.ijsselstrand.nl
5 Hippisch Centrum en minicamping Groot Zande

Rijksweg 124, 6999 EB Hummelo, T 06 51 060 607
het gehele jaar open info@groot-zande.nl www.groot-zande.nl
6 Olde Iessel / activiteiten & evenementen

Simonsplein 7, 7001 BM Doetinchem T 0314 39 09 65
www.olde-iessel.nl
LTC De Drieslag
Hessenweg 8/A, 6997 AJ Hoog-Keppel, T 0314 38 19 91 (clubhuis)
www.ltcdedrieslag.nl

7

FLYBOARD Gelderland | Flyboarden & Superboarden: ‘Wees je eigen superheld’
Marsweg 12, 6988 BM Lathum, T 06 22 279 345
info@flyboardgelderland.nl

8

Zorgbad Zonnewater, Monumentenweg 34, 6997 AH Hoog-Keppel
T 0314 38 11 00 info@zonnewater.nl Dit warm-water binnenbad is elke dag open.
Voor openingstijden zie website www.zonnewater.nl

9

Hessenhal, Monumentenweg 30, 6997 AH Hoog-Keppel
T 0314 38 10 85 info@hessenhal.nl www.hessenhal.nl

10
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eten & drinken (café,restaurant)
Eekstraat 15, 6984 AG Doesburg, T 0313 47 44 44
het hele jaar open
info@ijsselhoeve.nl www.IJsselhoeve.nl

De Gouden Karper (Toeristisch Informatie Punt DHK)
Dorpsstraat 9, 6999 AA Hummelo
T 0314 38 12 14
welkom@degoudenkarperhummelo.nl www.degoudenkarperhummelo.nl

2 Restaurant IJssel & Co

9 Stadsboerin Doetinchem: een groene huiskamer waar je in verbinding

Eekstraat 18, 6984 AG Doesburg, T 0313 47 52 82
het hele jaar open
info@ijsselenco.nl www.ijsselenco.nl

bent met natuur, de herkomst van eten en met elkaar!
Aanschuiftafel, moestuin, winkel met eigen oogst, bloemenpluktuin,
buitenvarkens, scharrelkippen, tomatenkas en lekker struinen en spelen
www.stadsboerindoetinchem.nl

1 Restaurant De IJsselhoeve

8

3 Restaurant Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17, 6984 AG Doesburg, T 0313 48 44 47
het hele jaar open
info@zwarteschaar.nl www.zwarteschaar.nl

10 Eethuis D'Olde Schole

4 Drijvend restaurant De IJsselwaard / Jachthaven IJsselstrand

11 De Gouden Leeuw

Eekstraat 18, 6984 AG Doesburg, T 0313 47 23 95 / 06 23 857 005
www.ijsselwaard.nl

5 Parkcamping De Graafschap / kantine met snacks

Loenhorsterweg 7c, 6999 DT Hummelo, T 0314 34 37 52
het hele jaar open
info@camping-degraafschap.nl www.camping-degraafschap.nl
6 Landgoedcamping Jena
Rozegaarderweg 7, 6999 DW Hummelo, T 0314 38 14 57
open van april t/m oktober
info@camping-jena.nl www.camping-jena.nl

Rijksweg 88, 6998 AK Laag-Keppel, T 0314 38 00 50
open maandag t/m zondag van 12.00 - 21.00 uur
info@deoldeschole.nl www.deoldeschole.nl

Rijksweg 91, 6998 AG Laag-Keppel, T 0314 38 21 41
open vrijdag t/m zondag van 11.00- 20.30 uur en voor partijen op aanvraag
b.vandijk@degoudenleeuwgroep.nl www.degoudenleeuwgroep.nl
12 Uitspanning ‘Het Wapen van Heeckeren’ (tevens 2 vakantieappartementen)

Zelhemseweg 16, 6999 DN Hummelo, T 0314 38 26 00
open woensdag t/m zondag en op afspraak
info@wapenvanheeckeren.nl www.wapenvanheeckeren.nl
13 ‘FF naar Steef’ (café-zaal-terras)

Dorpsstraat 1, 6999 AA Hummelo, T 0314 38 04 06 / 06 30 407 672
open dinsdag t/m zondag; ’Eten wat de pot schaft’ op woensdag en donderdag
info@ffnaarsteef.nl www.ffnaarsteef.nl
14 De Pannekoekenbakker

7 Sportcafé De Heerlykheyd

32

Monumentenweg 30, 6997 AH Hoog-Keppel, T 06 44 385 451
het hele jaar open en op aanvraag

Zomerweg 7, 6984 AB Doesburg, T 0313 47 23 74
het hele jaar open van woensdag t/m zondag van 11.00-20.00 uur
www.pannenkoekenbakker.nl
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slapen

kinderen & beleven

1 IJsselstrand (camping en huisjes)

1 Landgoedcamping Jena

Eekstraat 18, 6984 AG Doesburg, T 0313 47 27 97
het hele jaar open info@ijsselstrand.nl www.ijsselstrand.nl

Ga op zoek naar Kabouter Jena via een leerzame en onvergetelijke GPS-Route.
Rozegaarderweg 7, 6999 DW Hummelo, T 0314 38 14 57,
info@camping-jena.nl www.camping-jena.nl

2 Het Zwarte Schaar (camping en huisjes)

Eekstraat 17, 6984 AG Doesburg, T 0313 47 31 28
het hele jaar open info@zwarteschaar.nl www.zwarteschaar.nl
3 B&B ‘t Heekenbroek

Tellingstraat 7, 6996 DZ Drempt, T 0314 38 19 88
heekenbroek@xs4all.nl www.heekenbroek.nl
4 Landgoedcamping Jena, Rozegaarderweg 7, 6999 DW Hummelo, T 0314 38 14 57

info@camping-jena.nl

www.camping-jena.nl

5 Parkcamping De Graafschap

Loenhorsterweg 7c, 6999 DT Hummelo, T 0314 34 37 52
info@camping-degraafschap.nl www.camping-degraafschap.nl

,

3 Dorpshuis te Drempt
Kinderbowling op afspraak.
Kerkstraat 89, 6996 AG Drempt, T 0313 47 13 48, www.hetdorpshuisdrempt.nl
4 Camping IJsselstrand / zwembad

Speeltuin, restaurant, kano-& waterfietsverhuur, overdekt cabriozwembad.
Eekstraat 18, 6984 AG Doesburg, T 0313 47 27 97, www.ijsselstrand.nl
5 Kinderboerderij Feltsigt

6 Boerencamping Remmelink (open van 15 maart tot 1 november)

Eieren rapen, ezels poetsen of dolen door het zonnebloemendoolhof.
Bekveldseweg 5, 7255 KG Bekveld, T 0575 46 28 28, www.feltsigt.nl

Bronksestraat 2, 6996 DW Drempt (Achter-Drempt), T 0314 65 22 50 / 06 50 85 92 94
info@boerencampingremmelink.nl www.boerencampingremmelink.nl

6 Binnenspeeltuin Binkie

7 Gastenverblijf en Camping Siebieverden / fam. Frederiks

Even helemaal uit je dak gaan tot je er bij neervalt? Kom naar Binkie!
Eekstraat 18, 6984 AG Doesburg, T 0313 47 44 44, www.binkie.nl

IJsselweg 5, 6998 CD Laag-Keppel, T 0314 38 12 89 / 06 52 065 883
open van 15 maart tot 31 oktober info@siebieverden.nl www.siebieverden.nl

7 VVV Doesburg voor meer informatie over de diverse kinderactiviteiten

8 Hotel De Gouden Karper

Dorpsstraat 9, 6999 AA Hummelo, T 0314 38 12 14
welkom@degoudenkarperhummelo.nl www.degoudenkarperhummelo.nl
9 B&B Den Olde Akker
Binnenweg 9, 6996 DB Drempt, T 0313 47 67 66 / 06 53 188 864
denoldeakker@gmail.com www.denoldeakker.nl
10 Groepsaccommodatie Groot Zande
Rijksweg 122, 6999 EB Hummelo, T 0314 38 12 47
www.kampeerboerderijgrootzande.nl
11 B&B Hazelaar | Overnachten omringd door groen
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2 Ezelstal de Edelingen, Zelhem, T 0314 62 06 80, www.ezelstal.com

Prinsenweg 10 , 6997 AW Hoog-Keppel, T 06 41 269 903 / 06 52 650 820
info@hazelaar.nu www.hazelaar.nu

in de regio

8 Gastenverblijf en Camping Siebieverden / fam. Frederiks

Ga op zoek naar de kleimannetjes via een onvergetelijke GPS-Route.
IJsselweg 5, 6998 CD Laag-Keppel, T 0314 38 12 89 / 06 52 065 883
open van 15 maart tot 31 oktober info@siebieverden.nl www.siebieverden.nl
9 De Klevenhorst
Op deze beleefplek is van alles te doen voor grote en kleine kinderen.
Van Heeckerenweg 13, 6999 AE Hummelo, T 06 39 208 278
info@deklevenhorst.nl www.deklevenhorst.nl
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Parkcamping De Graafschap
Verschillende soorten accommodaties:
van trekkersveldjes tot
plekken met privé sanitair!

Kamperen aan het water in de Achterhoek?
Dat kan op Camping IJsselstrand in Doesburg!
Eekstraat 18, 6984 AG Doesburg
T 0313 47 27 97 | www.ijsselstrand.nl

Loenhorsterweg 7c, 6999 DT Hummelo, T 0314 34 37 52
info@camping-degraafschap.nl | www.camping-degraafschap.nl

Jachthaven
Bommen-Berend

rust
ruimte
genieten

Idyllisch gelegen haventje achter het fraai
gerestaureerde schutsluisje nabij het kasteel.
U kunt hier ook een sloep huren voor een
schitterende vaartocht op de Oude IJssel.

camping

Siebieverden
36
IJsselweg 5 - Laag-Keppel
www.siebieverden.nl | info@siebieverden.nl

T 0315 64 06 65 / 06 51 801 478
jhjansen50@live.nl

DE PANNEKOEKENBAKKER
DOESBURG

20 smaken vers ijs,
kom jij ze proeven?

Wij kunnen natuurlijk vertellen dat wij echt heel
erg lekkere pannenkoeken bakken en dat het bij ons heel gezellig is,
maar hopelijk komen jullie dat zelf een keer ervaren!
ALTIJD EEN FEEST & ALLE DAGEN OPEN!
Op maandag en dinsdag van 16:00 tot 20:00,
woensdag t/m vrijdag van 13:00 tot 20:00 en op
zaterdag en zondag van 11:00 tot 20:00

- verwarmd buitenzwembad
- instructiebad met waterglijbaan
- waterspeeltuin voor de kleintjes
- speeltuin met grote springkussens
- blote voetenpad
- zonneweiden en sportveldjes
- kiosk voor versnaperingen

Kom samen
genieten!

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen geopend van 11:00 tot 20:00
Zomerweg
7 (ook in de
winter!), 6984
AB Doesburg,
0313 47 23 74
Zomerweg
7 Doesburg
- 0313-472
374 - Twww.pannekoekenbakker.nl
Open woensdag t/m zondag van 11.00-20.00 uur; www.pannenkoekenbakker.nl/Doesburg

biedt je een warm bad met:

Monumentenweg 32, 6997 AH Hoog-Keppel
T 0314 38 08 10

www.ijsvandesteenoven.nl

info@hessenbad.nl

www.hessenbad.nl
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HIER
WORDT
AAN
SFEER
GEWERKT!

LUXE BROODJES
PATAT & SNACKS

Zorgbad Zonnewater

Sfeermakers uit Laag-Keppel

w w w. r y a n s . n l
www.ryans.nl

COMPLETE MENU’S
- Ontdek de veelzijdigheid van water
en warmte in Zorgbad Zonnewater.
- Therapeutisch zwemmen in water van
33 graden en/of fysiotherapiebehandelingen.
- Uw spieren en gewrichten worden
heerlijk soepel.

Venema Antiques & Classic Cars (3000m2)
SOFTIJS
Rijksweg 17, 6996 AA Drempt, T 0313 41 25 37

MILKSHAKES
KOFFIE & THEE

RIJKSWEG 88 | LAAG KEPPEL

Monumentenweg 34, 6997 AH Hoog-Keppel
T 0314 38 11 00
info@zonnewater.nl | www.zonnewater.nl

www.venemaantiques.nl

TELEFOON 0314 - 38 00 50

WWW.DEOLDESCHOLE.NL

open maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 en zaterdag van 10.00-16.00 uur

Galerie Atelier ‘De Bisschop’
Mariëtte Schouten
doorlopende expositie dieren in brons van Mariëtte Schouten
en wisselende exposities schilderijen

Van d e r La ns A ntie k
Grote collectie antieke kroonluchters, plafonnières,
wandlampen en lampen voor in de hal.

Broekstraat 13, Hummelo, T 06 51 837 889
42

mariette@galeriedebisschop.nl
www.galeriedebisschop.nl

Hessenweg 9 | 6999 BH Hummelo | T 06 13 953 790
info@lansantiek.com

www.lansantiek.com

De historische herberg is fraai gelegen aan de oude
‘Hessenroute’. Een bekend rustpunt waar het goed
toeven is. Uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding.
Er zijn tevens 2 vakantieappartementen.

Zelhemseweg 16, 6999 DN Hummelo
T 0314 38 26 00
www.wapenvanheeckeren.nl

Hotel, café, restaurant en zalen De Gouden Karper
Dorpsstraat 9
6999 AA Hummelo
T 0314 38 12 14
www.degoudenkarperhummelo.nl
De Gouden Karper is één van de oudste horecabedrijven van de Achterhoek. Het bedrijf wordt
niet voor niets ‘Het eethuis van de Achterhoek’
genoemd. De ligging is fraai, recht tegenover het
dorpskerkje en aan het begin van diverse wandelroutes door een bosrijke omgeving.

Bowling Het Zwarte Schaar
T 0313 43 78 77
www.bowlinghetzwarteschaar.nl

FF naar Steef (café-zaal-terras)
Woensdag en donderdag om 18.03 uur:
’Eten wat de pot schaft’.
(R.s.v.p. voor 12.00 uur die dag)
Dorpsstraat 1, 6999 AA Hummelo
T 0314 38 04 06 / 06 30 407 672
open dinsdag t/m zondag
info@ffnaarsteef.nl

www.ffnaarsteef.nl

Camping Het Zwarte Schaar (camping & huisjes)
T 0313 47 31 28 (het hele jaar open)
info@zwarteschaar.nl www.zwarteschaar.nl
Eekstraat 17, 6984 AG Doesburg

Het platform dat je steeds weer iets nieuws
laat ontdekken achter de coulissen van
dit prachtige stukje Achterhoek.

irene witmajer
concept(be)denker & beeldmaker
+31 (0)6 21 444 033
www.eenopeen-ontwerpers.nl

TIPDHK is al 11 jaar uitgever van de gewilde
AchterOmmetjes en aanverwante uitgaven.
contactpersoon: henny.dokter@planet.nl

De Stokhoven
aspergeboerderij
- De lekkerste asperges
van de Achterhoek.
- Dagvers en eventueel
geschild.

vormgeving |
www.tuincentrumbloemendaal.com

- In het aspergeseizoen
7 dagen per week
geopend.

Rijksweg 37
6996 AB Drempt
T 0314 38 15 71

drukwerk |
promotie |
signing |

Rijksweg 14, 6996 AC Drempt
T 0313 47 30 33 | F 013 47 33 43

Edisonstraat 60 7006 RE Doetinchem
T 0314 82 03 86 E info@opmerkers.nl www.opmerkers.nl

Uitspanning De Klevenhorst
Van Heeckerenweg 13, 6999 AE Hummelo
T 06 39 208 278
www.deklevenhorst.nl

Hippisch Centrum Groot Zande
T 06 51 06 06 07
gehele jaar open
info@groot-zande.nl www.groot-zande.nl

De Keppelse Golfclub (sinds 1926)

Stadsboerin Doetinchem is een groene
huiskamer waar je in verbinding bent met
natuur, de herkomst van eten en met elkaar!
www.stadsboerindoetinchem.nl

B&B Hazelaar

Kom volop genieten & overnacht omringd door groen.

Burgemeester Vrijlandweg 35
6997 AB Hoog-Keppel
T 0314-381416
e-mail info@keppelse.nl
De Nieuwe Wehme
Clubhuis en restaurant (de keuken sluit bij zonsondergang)
T 0314-782502
e-mail restaurant@keppelse.nl

Binnenspeeltuin Binkie
Eekstraat 18, 6984 AG Doesburg
T 0313 47 44 44
www.binkie.nl

Prinsenweg 10, 6997AW Hoog-Keppel
info@hazelaar.nu

B&B Hazelaar is van alle gemakken voorzien
en gelegen op een unieke locatie bij de
golfbaan, het bos, aan diverse wandel- en
fietsroutes en dichtbij prachtige plaatsen
zoals Doesburg, Bronckhorst en Zutphen.

06 41 269 903 / 06 52 650 820
www.hazelaar.nu

kunst kijken antiek & brocante

genieten

eten & drinken

slapen

sport & recreatie

kinderen

zorgtoerisme
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