
Natuurparken

Wilbrinkbos
Apeldoornsestraat 30, Voorthuizen
+31 (0)26 355 25 55
Aan een rond 1200 ontstane hessenweg ligt
landgoed Zandbergen, met het het Wilbrinkbos.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7897

Recreatieparken

Recreatiegebied Zeumeren
Stroetweg 9, Voorthuizen
+31 (0)6 53 82 05 53
Recreatiegebied Zeumeren is d plek in de
Valleiregio om te genieten van water, zon en
strand. Niet alleen met zon, ook met minder mooi
weer is er veel te doen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7517

Recreatieparken

Logeer in een luxe safaritent of
vakantiehuis op de Veluwe
Brugveenseweg 25, Voorthuizen
+31 (0)342 47 12 97
Overnacht in een luxe safaritent of gezellige
Ploptent bij recreatiepark De Boshoek! Geen
kampeerder? Kies dan voor een bungalow.
Overdag kun je lekker scheuren met een quad of
een huifkartoc
Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 11,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7739

Saunas Gezondheidsbaden

Relaxsauna The White House
Hoge Boeschoterweg 96, Voorthuizen
+31(0)342 47 13 43 / (0)342 47 33 30
Op camping De Zanderij is de relaxsauna The
White House ook voor buitenstaanders
toegankelijk. Geniet van het comfort van een
eigen sauna.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 16,25. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7914

Speeltuinen

Speelparadijs SchatEiland
Zeumeren
Stroetweg 7 / navigatie: Zeumerseweg,
Voorthuizen
+31 (0)342 - 794 047
Ga spelen op SchatEiland Zeumeren, het grootste
overdekte speelparadijs van Nederland. Kinderen,
ouders en grootouders genieten hier van een
avontuurlijk dagje uit! Klauteren, schatgraven, go
Kinderen: EUR 8,95 | Volwassenen: EUR 2,50. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6537

Speeltuinen

Monkey Town Voorthuizen
Apeldoornsestraat 46, Voorthuizen
+31 (0)342-201 000
De naam zegt het al: bij Monkey Town klim en
klauter je in het rond als een aap! Spring op de
glijbaan, beland in de ballenbak en ren snel verder
naar de bouwhoek met super Lego.

Kinderen: EUR 7,95 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10503

Tuinen

Biologische Tuinderij de Elzenkamp
Elzenkamperweg 4, Voorthuizen
+ 31 (0)6 51 89 97 46
In de biologische tuinen van De Elzenkamp krijg je
de groente krakend vers van het land. Vrijdag en
zaterdag is de Veldwinkel open. Met een
abonnement op een groente- of fruittas kun je
zelfs

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Open van 7 mei
tot 30 november. Dagen: vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9473

Zelf actief

Speelpark en Masdoolhof
Voorthuizen
Bijschoterweg 2, Voorthuizen
+31 (0)621 338 239 / +31 (0)643 961 210
Wat het weer ook is, er is altijd wat te beleven in
Speelpark en Masdoolhof Voorthuizen! Vind een
weg in het spannende masdoolhof en speel in de
overdekte speeltuin. Een leuk en betaalbaar ui

Kinderen: EUR 6,- | Volwassenen: EUR 4,-. Open van 0
mei tot 0 oktober. Dagen: wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3268

Zelf actief

IJsboerderij De Oude Deel
Lankerenseweg 13, Voorthuizen
+31 (0)342 - 47 60 87
IJs om je vingers bij af te likken! De ijsboerderij
maakt heerlijk roomijs van dagverse melk van
koeien uit eigen stal. Verser kan het bijna niet. Op
de boerderij is ook van alles te doen. Sp

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele jaar
open. Dagen: wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7756
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Zelf actief

Beatrijs Decorations
Zeumerseweg 5, Voorthuizen
+31(0)342 47 32 40
Beatrijs Decorations verzorgt kleine en grote
workshops waarbij je mooie decoraties voor in de
tuin of in huis maakt. Ze gebruikt hoofdzakelijk
natuurlijke materialen. Leer vlechten met wilge

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 23,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7797

Zwembaden

Zwembad De Heuvelrand
Roelenengweg 41, Voorthuizen
+31 (0)342 84 71 40
Bij zwembad de Heuvelrand in Voorthuizen
beleven jong en oud een spetterend dagje uit.
Vermaak je in het Sprayparc met allerlei
waterfonteinen of trek zoveel mogelijk baantjes in
het wedstrij

Kinderen: EUR 4,50 | Volwassenen: EUR 4,50. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4201

Zwembaden

Plons in het zwembad bij Vakantiepark
Ackersate
Harremaatweg 26, Voorthuizen
+31 (0)342 47 12 74
Duik met een plons in het overdekte zwembad van
Vakantiepark Ackerstate, met maar liefst twee
superwaterglijbanen. Het park heeft ook een
buitenbad!

Kinderen: EUR 5,50 | Volwassenen: EUR 5,50. Open
van 12 april tot 27 oktober. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11747

Golfen

Recreatieparadijs Zeumeren: van
voetgolf tot waterplezier
Stroetweg 9, Voorthuizen
+31 (0)342 74 07 55 (paviljoen)
Sla een balletje op het golfcourt, daag familieleden
of collega's uit tijdens een zeskamp of geniet van
een middag vol waterplezier op de waterskibaan.
Paviljoen Zeumeren is het startpunt voo

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 5,25. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4977

Proeverij

High tea in een hippe caravan
+31 (0)6 29 00 57 98
Verras een vriendin, moeder of zus met een
heerlijke high tea op een prachtige locatie! De
retro caravan van Miri's High Tea rijdt naar iedere
gewenste locatie, waar binnen de lekkerste taart

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 30,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9801

Paardrijden

Stal Jacobs
Hunnenweg 40a, Voorthuizen
+31 (0)342 - 43 56 45
Genieten van een heerlijk paarden- of ponyritje
door het Veluwse bos? Of samen een
paardentaart maken? Het kan bij Stal Jacobs in
Voorthuizen!

Kinderen: EUR 90,- | Volwassenen: EUR 115,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7790

Vakantiepark

Weekendje weg in een knus chalet op de
Veluwe
Kieftveen 18, Voorthuizen
+31 (0)342 - 47 14 70
Geniet van een heerlijke vakantie op de Veluwe en
huur een knus chalet bij Recreatielandgoed De
IJsvogel! Ga heerlijk fietsen in de omgeving of
neem een duik in het zwembad.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 39,62. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9734

Vakantiepark

Vakantiepark Ackersate
Harremaatweg 26, Voorthuizen
+31 (0)342 47 12 74
Vakantiepark Ackersate is een echt gezinspark en
ligt aan de rand van de Veluwe. Er zijn hier veel
fiets- en wandelmogelijkheden en parken als
Burgers' Zoo en Dolfinarium zijn vlakbij.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 23,-. Open van 23
maart tot 31 augustus. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5833

Restaurants

Restaurant 't Zuiderbosch
Lange Zuiderweg 21a, Voorthuizen
+31 (0)342 700 220
't Zuiderbosch ligt op een mooi plekje in de
bossen. Hier kom je helemaal tot rust op de
Veluwe. Schuif aan in de natuur!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 18,95. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10715

Bezienswaardigheid

Binnentuin over God
Hunnenweg 67, Voorthuizen
De vele verhalen die de Bijbel en het christelijk
geloof rijk zijn, komen tot leven in de Binnentuin
over God op landgoed Pauwenhof.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11635

www.dagjeweg.nl

Wat is er de komende weken te doen?
25 september 2021 Gelderpop

Gelderpop is het popfestival van Gelderland. Beleef samen met grote popartiesten een zomerse muzikale dag
aan een van de mooiste recreatieplassen van Nederland.
Adres: Stroetweg 7 - Voorthuizen  | Volwassenen: EUR  35,35, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37864337
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www.dagjeweg.nl
Deze vakantiegids is een gratis dienst van www.dagjeweg.nl. De inhoud van deze gids is automatisch samengesteld. De redactie van
DagjeWeg.NL wil graag zo compleet en correct mogelijk zijn, maar garandeert niet dat alle gegevens in deze gids 100% actueel zijn.
Kijkt u voor vertrek altijd even op de website van het uitstapje. 
De gegevens in deze gids zijn verzameld door redacteuren van DagjeWeg.NL en mogen niet worden overgenomen door anderen. Alle
rechten voorbehouden.
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