
 

 

Drie dagen Weerribben
Heerlijk genieten in Overijssel in het 
Weerribben. 

We ontmoeten elkaar rond 10
Hoogeweg 28, 8376 EM Ossenzijl. Het beste is om als je over de 
brug rijdt gelijk te parkeren en 
we je ophalen. (Jan 0651058237, Kim 0627495958)

We hebben een sfeervolle tipi voor je klaar staan met een stretcher en een 
luchtmatras. Het enige wat je 
wat dekentjes. In de tipi is stroom en een lamp.
personen slapen. Je zit aan de rand van Natuur gebied de Weeribben
dit gebied is veel water, prachtige wandelpaadjes en veel rust. 
klein en er zijn niet veel winkels. Er is een kleine buurtsupermarkt en vlak bij een leuke 

Diner dag 1: 
- Huisgemaakte Tomatensoep
- Vlees en vis uit de rookoven met aar
- Kaasplankje met vijgenbrood en druiven
 

Weerribben 
Heerlijk genieten in Overijssel in het prachtige natuurgebied de 

We ontmoeten elkaar rond 10:00 bij Recreatiecentrum De Kluft, 
Hoogeweg 28, 8376 EM Ossenzijl. Het beste is om als je over de 

gelijk te parkeren en ons even te bellen en dan komen 
51058237, Kim 0627495958) 

We hebben een sfeervolle tipi voor je klaar staan met een stretcher en een 
luchtmatras. Het enige wat je hiervoor hoeft mee te nemen is een kussen, 

de tipi is stroom en een lamp. In de tipi kunnen twee tot vier 
Je zit aan de rand van Natuur gebied de Weeribben

dit gebied is veel water, prachtige wandelpaadjes en veel rust. Het plaatsje Ossenzijl 
klein en er zijn niet veel winkels. Er is een kleine buurtsupermarkt en vlak bij een leuke 

winkel van Staatbosbeheer. 

Dag 1 

Bij aankomst laten we je de tipi zien en 
waar het sanitair is. We starten met een 
lekker drankje en hapje en kan je even 
rustig acclimatiseren terwijl de platenspeler 
op de achtergrond de Beach Boys afspeelt
Na het de lunch rijden we naar het 
vaardorp Giethoorn voor een 
van ca 12 km. Je stapt in de auto en volgt 
Jan naar de parkeerplaats. We starte
wandeling in Giethoorn. We wandelen 
rustig door het dorp waarbij volop tijd is 
voor foto’s. Daarna wandelen we door naar 
een eigenlijk nog leuker vaardorp met de 
naam Dwarsgracht.  Terug aangekomen in 
Giethoorn kan je op eigen gelegenheid het 
dorp nog even doorlopen, shoppen of 
lekker wat drinken op een terras om 
vervolgens weer terug naar de camping te 
rijden waar de lekkerste geuren uit de 
foodtruck komen. Vandaag eten we:

Huisgemaakte Tomatensoep 
Vlees en vis uit de rookoven met aardappeltjes 
Kaasplankje met vijgenbrood en druiven 

We hebben een sfeervolle tipi voor je klaar staan met een stretcher en een 
oeft mee te nemen is een kussen, slaapzak en 

In de tipi kunnen twee tot vier 
Je zit aan de rand van Natuur gebied de Weeribben- de Wieden. In 

Het plaatsje Ossenzijl is 
klein en er zijn niet veel winkels. Er is een kleine buurtsupermarkt en vlak bij een leuke 

winkel van Staatbosbeheer.  
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en kan je even 
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op de achtergrond de Beach Boys afspeelt. 
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vaardorp Giethoorn voor een wandeling 
Je stapt in de auto en volgt 

Jan naar de parkeerplaats. We starten de 
wandeling in Giethoorn. We wandelen 
rustig door het dorp waarbij volop tijd is 
voor foto’s. Daarna wandelen we door naar 
een eigenlijk nog leuker vaardorp met de 
naam Dwarsgracht.  Terug aangekomen in 
Giethoorn kan je op eigen gelegenheid het 

even doorlopen, shoppen of 
lekker wat drinken op een terras om 
vervolgens weer terug naar de camping te 
rijden waar de lekkerste geuren uit de 
foodtruck komen. Vandaag eten we: 



 

 

Dag 2 

Na een heerlijk vers ontbijt starten we 
met een wandeling van ca 19 km door 
het prachtige gebied van de Weerribben. 
We wandelen langs vaardorpen, Molens 
en zien onderweg misschien wel een 
otter. Er zijn vele leuke picknickplekken 
en op één daarvan gaan we heerlijk 
genieten van de lunch. Na deze stop 
wandelen we verder en stoppen we 
onderweg voor een drankje bij een oude 
kerk wat nu als restaurant dienst doet. L
staan vele prachtige huizen staan en zien we
varen. Terug bij de tipi's komen de heerlijkste geuren uit de Foodtruck en genieten we 
van een heerlijke avond. Het kampvuur gaat aan en de platenspeler draait op de 
achtergrond oude hits. 

 
Diner dag 2: 
- Carpaccio met truffelmayonaise
- Pasta met huisgemaakte saus
- Oud Hollandsche Arretjescake met ijs
 

Dag 3 

Na weer een heerlijk ontbijt 
leuks op het programma. Vandaag stappen we de kan
water te zien maar dat doen we niet voor Arij
aantal basisprincipes heeft laten zien van het open kano varen. Je zal merken dat de 
kano zeer stabiel is en je na de training met veel meer plezie
tocht gaat dwars door het zeer rustige gebied en onderweg stoppen we op een 
prachtige picknickplek. Na ca 12 km komen we terug bij de Tipi's en 
het diner en na de koffie is het tijd om afscheid te nemen en kan 
een heerlijk actief weekend weg.

Diner dag 3: 
- Italiaanse antipasti vleeswaren
- Kim’s Stoofpot 
- Roomijs met chocoladesaus
 

Wij gaan ons uiterste best doen om 
Heb je vragen of advies nodig 

Groetjes, Kim en Jan Noordermeer

Na een heerlijk vers ontbijt starten we 
met een wandeling van ca 19 km door 
het prachtige gebied van de Weerribben. 
We wandelen langs vaardorpen, Molens 
en zien onderweg misschien wel een 

Er zijn vele leuke picknickplekken 
en op één daarvan gaan we heerlijk 
genieten van de lunch. Na deze stop 

en stoppen we 
onderweg voor een drankje bij een oude 
kerk wat nu als restaurant dienst doet. Langs de Oude weg wandelen we verder.

prachtige huizen staan en zien we bootjes in alle maten over het water 
varen. Terug bij de tipi's komen de heerlijkste geuren uit de Foodtruck en genieten we 

Het kampvuur gaat aan en de platenspeler draait op de 

Carpaccio met truffelmayonaise 
Pasta met huisgemaakte saus 
Oud Hollandsche Arretjescake met ijs 

Na weer een heerlijk ontbijt en warme douche staat er weer wat 
leuks op het programma. Vandaag stappen we de kano in om de omgeving vanaf het 
water te zien maar dat doen we niet voor Arij van HerbieBird kanoschool
aantal basisprincipes heeft laten zien van het open kano varen. Je zal merken dat de 
kano zeer stabiel is en je na de training met veel meer plezier het water op gaat. De 
tocht gaat dwars door het zeer rustige gebied en onderweg stoppen we op een 
prachtige picknickplek. Na ca 12 km komen we terug bij de Tipi's en genieten we van 
het diner en na de koffie is het tijd om afscheid te nemen en kan je ter
een heerlijk actief weekend weg. 

Italiaanse antipasti vleeswaren 

Roomijs met chocoladesaus 

Wij gaan ons uiterste best doen om voor jullie een heerlijke vakantie te organiseren. 
Heb je vragen of advies nodig dan willen we graag helpen. 

Kim en Jan Noordermeer 
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