Buitengewoon Eben Haezer

Staphorst is hip!

Staphorst

Een heerlijke midweek onthaasten en genieten van rust en ruimte
Beleef het platteland vanuit de sfeervolle Bed and Breakfast accommodatie ‘de Hooiberg’. Voorzien van
comfortabele kamers met eigen sanitair. Er is gelegenheid om zelf koffie of thee te zetten. U verblijft een
heerlijke midweek, 4 nachten/5 dagen, op boerderij Eben Haezer. Hier maakt u kennis met het boerenleven
en prachtige natuurgebieden de Wieden, Weerribben en Olde Maten. Bij aankomst krijgt u wandel en fietsroutes uit de omgeving, aangevuld met informatie van uw gastvrouw. De gratis fietsen staan klaar voor
gebruik.
•
•
•
•

4 x overnachting, 4 x uitgebreid streekeigen ontbijt
pannenkoeken met toetje, knapzak met boerenlunch/picknickmand
fietsen, fiets- en wandelroutes, toeristenbelasting
duur: 5 dagen/4 nachten, prijs: € 170,00 p.p., aankomst/vertrek: na 14.00 en voor 10.00 uur

Arrangement ‘Pak de familiefiets’
Boerderij Eben Haezer biedt uniek vermaak. Er zijn familiefietsen te huur voor 4 tot 16 personen. Het is
geschikt voor jong en oud en staat garant voor veel plezier! Tijdens een kinderfeest of familiedag, of om
gewoon gezellig met elkaar er op uit te gaan! Wat is er nu leuker dan samen op een familiefiets van de
omgeving te genieten. Onderweg klim je op de uitkijktoren om vogels te spotten of je ontdekt reeën op het
reeënspoor. De familiefietsen zijn per dagdeel te huur. Neem voor meer informatie gerust even contact op.
• prijs p.p. € 6 ,-, incl. koffie/thee en Staphorsterbroeder € 10,50 p.p. (duur max. 2 uur)
Vijfdaags fietsarrangement ‘Fietsen in het spoor van de otter’
Midweek fietsen rond Giethoorn en Staphorst. Met dit vijfdaags fietsarrangement maakt u kennis met
Giethoorn/De Wieden, Weerribben en Staphorst/De Olde Maten, de natuurgebieden waar de otter is uitgezet.
Een prima combinatie!
• ontvangst met koffie en gebak
• fiets en boot huur, logies met ontbijt 2x Giethoorn en 2x Staphorst, fiets/autoroute
• pannenkoekenmaaltijd op de boerderij, toeristenbelasting, prijs p.p. € 179,50, verlenging mogelijk

Buitengewoon Eben Haezer

Gezinsarrangement ‘Boerenhulpdiploma’
Opdrachten voor de kinderen met na afloop een officieel diploma boerenhulp. Een unieke gelegenheid om
samen met de kinderen te ontdekken hoe het op een modern melkveebedrijf toe gaat. Bovendien geniet
u van natuur, rust en ruimte. U verblijft in een vrijstaand gastenverblijf, sfeervol ingericht voorzien van een
keuken, radio en tv. Met een eigen tuin en speelveld zal het u en de kinderen aan niets ontbreken. De skelters, steps en ander materiaal staan klaar voor gebruik. Bij aankomst krijgen de kinderen opdrachtjes, hierna
begint het echte werk: koeien uit de wei halen, helpen kalfjes en kippen voeren, trekker rijden en natuurlijk
de koeien melken dit allemaal samen met de boer of boerin. Bij vertrek krijgen ze het enige echte diploma
boerenhulp.
			
• 2 overnachtingen op basis van logies met ontbijt (verlenging mogelijk), opgemaakte bedden
• rondleiding en boerenhulp diploma, gebruik skelters en steps
• pannenkoekenmaaltijd met toetje
• prijs: € 70,00 p.p.
• bij verblijf in ‘t huusie’ € 35,00 schoonmaakkosten
Arrangementen vooraf reserveren. Meer informatie over deze
arrangementen kijk op www.boerderijebenhaezer.nl
of www.staphorstiship.nl
Boerderij Eben Haezer, Familie van Dalfsen
Postweg 2, 7951 KT Staphorst, 038-3866535
www.boerderijebenhaezer.nl
info@boerderijebenhaezer.nl

Platform Recreatie en Toerisme Staphorst
In de gemeente Staphorst bestaat een Platform Recreatie en Toerisme. In dit platform zitten vertegenwoordigers vanuit de toeristische en de
horeca- en middenstandssector van Staatsbosbeheer en van het R.B.T. (de VVV-organisatie). De gemeentelijke beleidsambtenaar Recreatie
en Toerisme is secretaris van het platform. Het platform adviseert aan het gemeentebestuur over ontwikkelingen en plannen op het terrein
van recreatie en toerisme. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het fiets- en wandelnetwerk, toeristische activiteiten en evenementen of
toeristische PR. Daarnaast organiseert het platform ook thema avonden over onderwerpen die vanuit het veld worden aangedragen. Er zijn
in 2011/2012 thema avonden gehouden over toeristische arrangementen, waar een aantal arrangementen uit voortgekomen is. Daar is ook
deze folder uit ontstaan!

