Scharrelen in Staphorst
en Rouveen

Staphorst is hip!

Staphorst

Scharrelen in Staphorst en Rouveen
Dagarrangement: Ontdek Staphorst en Rouveen op de fiets!
Wilt u eens een bijzonder dagje uit met familie of vrienden?
Kom dan naar Staphorst-Rouveen en laat u verrassen.
•	De dag begint bij camping De Stadsgaten waar u ontvangen wordt met een heerlijk kopje koffie met
Rouveense koek. Hier kunt u genieten van een prachtig uitzicht. De dag/route wordt doorgenomen met
tips en bezienswaardigheden voor onderweg. Daarna vertrekt u op uw eigen fiets en krijgt u een
’Stappeste Karbies’ tas met lunchpakket en routebeschrijving. (Ook is er de mogelijkheid tot het huren
van fietsen, vooraf reserveren € 7,50 p.p.)
•	Via het buitengebied van Rouveen gaat u richting Oude Rijksweg ook wel ‘de Diek’ genoemd, waar
van alles te zien is. Boerderijen met mooie kleuren blauw en groen en prachtige erven.
•	Aangekomen bij Oude Rijksweg 221 ziet u het Staphorster stipwerk van mevrouw Troost. Op de deel is er
een bezichtiging van dit stipwerk, ook kunt u de aanwezige folklore/klederdracht stoffen bekijken.
•	Rond de klok van 12 is er gelegenheid om bij Mevrouw Troost te lunchen of onderweg langs ‘Diek’ op een
bankje uw lunchpakket te nuttigen.
•	Vervolgens fietst u naar Atelier ‘JennCollier’ voor een workshop stippen waar u uw eigen souvenir in
Staphorster stipwerk maakt. Tijdens de workshop wordt u van koffie/thee voorzien met een heerlijk
Staphorster rolletje. Terwijl uw werkstuk ligt te drogen, brengt u een bezoek aan de Museumboerderij en
ontdekt u de veelzijdige en kleurrijke cultuur van Staphorst!
•	Heeft u nog tijd over? Snuffel en scharrel maar eens in het in het centrum van Staphorst rond. Hier treft u
diverse leuke winkels voor toeristen, met oa. folklore en klederdrachtstoffen. Naast de grote kerk is zelfs
een boerderij in Staphorster stijl, waar u leuke kado-artikelen kunt kopen.
Arrangementsprijs voor deze dagactiviteit bedraagt t 37,50 per persoon.
Dit fietsarrangement kunt u boeken van 1 april - 1 november en is geschikt voor 4 -12 personen.
Informatie te vinden op: www.staphorstiship.nl

Scharrelen in Staphorst
en Rouveen

Programma:
09.30 Aankomst camping De Stadsgaten 11.00 Staphorster stipwerk Mevrouw Troost
12.00 Lunch 				
13.30 Workshop stipwerk
15.00 Museumboerderij		
17.00 Terugtocht per fiets
Mogelijkheden/tips voor avondeten (zelf reserveren):
Op de terugweg zijn er diverse mogelijkheden om een hapje te eten.
Wilt u het dagarrangement afsluiten met een overnachting?
• 	Bed en Breakfast EBEN-HAEZER, Postweg 2 Staphorst. Midden in het natuurgebied Olde-Maten en tussen
de koeien. www.bedandbreakfast-ebenhaezer.nl
• Camping De Rollecate Schapendijk 12, Punthorst,
www.minicampingrollecate.nl
•	Camping De Stadsgaten, Afschuttingsweg 1/i, Rouveen,
www.destadsgaten.nl
Meer informatie en boekingen via:
Caming de Stadsgaten
Jan en Annie Visscher
Afschuttingsweg 1/i 7954 PD Rouveen
038 4771692 /06 36222251
www.destadsgaten.nl

Boerderijcamping
DE STADSGATEN

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!

