
De Veluwe betekent voor velen rust, ruimte, prachtige bossen, zand-
verstuiving, wild en uitgestrekte heidevelden. Omgeven door de 
Rijn, Randmeren, de Gelderse IJssel en de Utrechtse Heuvelrug kent de 

Veluwe een unieke verscheiden heid aan landschappen, flora en fauna. Maar 
de Veluwe is meer. Voor liefhebbers van cultuur springen Paleis Het Loo en het 
onvolprezen Nationaal Park De Hoge Veluwe met het wereldwijd bekende Kröller 
Möllermuseum eruit. Minder bekend zijn het Coda Museum in Apeldoorn en het 
Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Voor de kinderen, maar vergeet de 
volwassenen ook niet, is er natuurlijk de Apenheul voor een plezierig dagje uit.

Voor wild van De Veluwe en 
ambachtelijk vlees is een ritje naar 
Oene de moeite waard. Vader en 
zoon Ter Weele weten nog wat 
echt vlees is.

Slagerij G. ter Weele & Zn
Houtweg 8
8167 PL  Oene
Tel. 0578-61205
www.slagerijterweele.nl

Ter Weele staat voor constante 
kwaliteit en een uitgebreide 
keuze. De slagerij beschikt over 
een wilderkenning. Dit betekent 
dat het niet alleen verkocht mag 
worden, maar ook het hele jaar 
mag worden verwerkt. Het wild 
wordt voornamelijk uit Gelderland 
(veel van de Hoge Veluwe) 
aangeleverd.
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Nederlands meest bekende Bakkerijmuseum 
bevindt zich in Hattem. Een leuk uitje, 
speciaal met kinderen.

Nederlands bakkerijmuseum 
‘Het Warme Land’
Kerkhofstraat 13
8051 GG  Hattem
Tel. 038-4441715 
www.bakkerijmuseum.nl

In dit museum staat de historie van brood 
en banket centraal. In twee historische 
panden – onderling verbonden door 
een spannende tunnel – gelegen in het 
prachtige vestingstadje Hattem, vindt u een 
rijke collectie gebruiksobjecten uit de brood- 
en banketbakkerij. Op woensdagochtend en 
zaterdagmiddag vinden er bakdemonstraties 
plaats rondom de 18e-eeuwse takkenbos-
oven. Het heerlijke houtovenbrood is te koop 
in de museumwinkel naast een keur aan 
nostalgische producten.

Voor wie meer over wijn te weten wil komen 
is er het Wijnmuseum in Arnhem.

Nederlands Wijnmuseum
Velperweg 23
6824 BC  Arnhem
Tel. 026-4424042
www.wijnmuseum.nl

Proef de wijnpassie! Het museum brengt de wonderbaarlijke 
wereld van de wijn in beeld, van de wijnrank tot aan het genot van 
een goed glas wijn. De toegang is bewust laagdrempelig gehouden: 
het museum is open voor iedere wijnliefhebber, van wijnexpert tot 
beginner. Er is een expositie over wijnproductie van wingerd tot wijn, 
met gereedschappen voor het kweken, oogsten, persen en gisten. Het 
museum is gevestigd in voormalige wijnkelders en bezit tevens een 
grote collectie kurkentrekkers. Vanwege de groeiende belangstelling 
voor Nederlandse wijn heeft het museum besloten een complete nis 
te wijden aan dit cultuurgoed. De expositie bevat vele geëtiketteerde 
flessen, foto’s, brochures en toont een overzicht van de wijngaarden 
in Nederland. Ook is er een Oud Nederlandse Wijnslede uit Zutphen te 
bewonderen. Deze was in de 17e en 18e eeuw in gebruik voor vervoer 
van de wijnvaten wanneer er sneeuw lag.

Let op de gewijzigde openingstijden: in verband met de nieuwbouw 
zal het museum van maandag t/m vrijdag voor individuele bezoekers 
gesloten zijn. Wél kan men op de zaterdagen meedoen aan 
verschillende wijnproeverijen.

Culinair genieten 
op de Veluwe
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