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H E T  G E L U K  V A N  N E D E R L A N D

Karakteristiek onderdeel 
van de Achterhoek
met de kenmerkende rust, ruimte en natuur

Wandel of fiets
over de mooiste kerkepaden

Overnacht en geniet
van een mooie camping of gezellige terrasjes

Belangrijke adressen die je hopelijk niet nodig hebt
Huisartspraktijk Beltrum 0544 48 13 55
Huisartsenpost Winterswijk 0900 50 09 000
Bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. 

Alarmnummer  112
Niet spoedeisende hulp 0900 88 44

Koninklijk Beatrix Winterswijk 0543 54 44 44
Medisch Spectrum Enschede 053 48 72 000
Slingeland Doetinchem 0314 32 99 11

PIGPOP
Steengoede muziek, gevarieerd publiek en een heerlijke sfeer; 
als festivalliefhebber mag je PIGPOP absoluut niet missen! 
Kom je voor snoeiharde gitaren of juist om lekker met de voetjes 
van de vloer te gaan? Het maakt niet uit, want van wat PIGPOP 
programmeert wordt elke muziekliefhebber blij. Naast muziek is 
er volleybal, bingo en kindervermaak. Jong of oud: PIGPOP is 
voor iedereen een feestje!

 PIGPOP
www.PIGPOP.nl

Kerkepaden
Kerkepaden zijn fiets- en wandelpaden, ontstaan uit een idee, om 
oude wandelpaden naar de kerk van Beltrum in ere te herstellen. 
Deze paden gelegen in het landelijk gebied rondom Beltrum 
hebben door dit idee een nieuw leven gekregen. Nu met de 
hoofdfunctie om wandelend of fietsend te kunnen genieten 
van de natuur en de omgeving rondom Beltrum. De kerkenpaden 
(22 kilometer, met zitbankjes en koffiehuisjes) zijn grotendeels 
opgenomen in de knooppuntenroute van de Achterhoek. Beltrum 
en haar vrijwilligers zijn trots op dit resultaat. Geniet ervan!

Beleef de kerkepaden
www.Beltrum-online.nl

Survivalrun van Beltrum
Denk je aan Beltrum dan denk je aan de survival! In 30 jaar 
tijd is de survivalrun uitgegroeid tot een spectaculaire sport 
waarvan de bakermat in Beltrum ligt! Jaarlijks organiseert de 
Stichting Survival Beltrum een evenement waarbij ruim 1200 
atleten de strijd aangaan. Kom de deelnemers aanmoedigen 
in hun strijd tegen de elementen en geniet van de geweldige 
sfeer. Mis het niet en kijk je ogen uit op de eerste zondag 
van januari. 

Survival Beltrum
www.survivalbeltrum.nl Festunique

Of je nu een gezellig dagje uit wilt met het hele gezin òf zin 
hebt in een goed feestje met vrienden; Festunique brengt beide 
belevenissen samen! Tijdens Festunique bruist heel Beltrum 
van het enthousiasme en is er voor jong en oud veel te beleven. 
Het bekende bloemencorso is één van de hoogtepunten; 
maandenlang is er gebouwd aan deze indrukwekkende bloemen-
creaties. Sluit de dag af met een drankje in de feesttent en jouw 
Festunique-beleving is compleet!

Festunique
www.festunique.nl

 Actief 

Cactus Oase
Over Ruurlo gesproken; er is naast een groot heggendoolhof nog 
een unieke locatie voor volwassen vertier en kinder plezier bij 
Belevingspark Cactus Oase. Maar liefst 6000 m2 overdekte 
cactustuin waar gastvrouw ”Annie cactus” je laat genieten.
Jongermanssteeg 6, Ruurlo www.cactusoase.nl 

Berkelzomp
In Borculo en Eibergen kun je een mooi tochtje maken op het 
riviertje De Berkel met een historische platbodem, de berkelzomp 
en met een prachtig verhaal van de Berkelschippers. Of je ze 
altijd moet geloven...
Graaf Wichmanstraat, Borculo www.stichtingberkelzomp.nl

Hof van Eckberge
En wat dacht je van Eibergen. Daar ligt naast openluchtzwembad 
het Vinkennest een binnen- en buitenpark van 25.000 m2 
voor speelplezier en beleving en een mini zoo met vele 
mogelijkheden.
Lintveldseweg 1A, Eibergen www.hofvaneckberge.nl

Marveld Recreatie
Wil je nog wat historie snuiven dan is het stadje Groenlo een goede 
kans. De oude kanonnen van de Spaanse slag om Grolle staan nog 
langs de grachten. Maar er is ook een zeer eigentijds Recreatie-
centrum Marveld. Met o.a. een subtropisch zwemparadijs en een 
mooie natuurlijke pitch en put baan om je op uit te leven.
Elshofweg 6, Groenlo www.marveld.nl

 Horeca 

De Heikamp
De beste pannenkoek van Nederland eet je in Ruurlo op een 
natuurlocatie waar ook een mooie kabouterroute voor de kleintjes 
is en moet het wat steviger dan kun je gebruik maken van het 
klimbos. Kortom De Heikamp verrast je! 
Hengeloseweg 2, Ruurlo www.heikamp.nl

 En nog veel meer... 

Interesse voor musea, boerengolf, klootschieten, fiets-4-daagse of 
een mooi evenement. De Achterhoek biedt het allemaal. Kijk maar 
eens op www.achterhoek.nl 

De

paden       op, de
la� n in...

Een mooie plek om te wonen, werken en recreëren Beleef Beltrum in de Achterhoek 

achterhoek.nl
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1. Camping Falkenborg
2. Vakantiewoning Het Slat
3. Buitengewoon Beltrum
4. De Bultenaar B&B
5. De Weiden B&B
6. Minicamping De Hippe Kip
7. Koffieschuur De Bekke

8. Café Dute
9. ’t Noasman
10. Atelier Anouk
11. Camping Bijvanck
12. Hulsevoort B&B
13. Klompbeleving Gelrica
14. Café Restaurant Spilman
15. PIGPOP

 Beltrum in 

 de Achterhoek 

 Ontdek
Beltrum

door het te� le� n



Een mooie plek om te wonen, werken en recreërenBeleef Beltrum in de Achterhoek 

Wandelen
of

fietsen
in allerust

Camping Falkenborg
Buiten, gewoon en gezellig. Een camping waar jong en oud zich 
thuis voelt. Waar kinderen een vlot kunnen bouwen en uittesten 
op de zwem/visvijver en in een bootje lekker kunnen peddelen. 
Of lekker fietsen en wandelen in de mooie Achterhoekse 
omgeving. En als u dan ‘s avonds moe en tevreden lekker buiten 
zit bij een knapperend houtvuur is dat voor ons de bevestiging dat 
we goed bezig zijn. Welkom op mini camping Falkenborg.

 Camping Falkenborg
Waterdijk 5
7156 ND Beltrum
0544 48 16 74 / 06 13 16 86 93
info@falkenborg.nl
www.falkenborg.nl

Vakantiewoning Het Slat 
Net buiten het dorp Beltrum staat vakantiehuis Het Slat. Het is een 
volledig ingericht huis dat 15 gasten comfortabel onderdak biedt. 
Ideaal voor families, groepen, verenigingen of om na een feest 
dichtbij te overnachten. Rondom het huis liggen weilanden en 
akkers en de groene omgeving biedt een weldadige natuurlijke 
rust. Restaurants, snackbar, supermarkt en winkels zijn in het 
dorpscentrum van Beltrum. Catering: ontbijt, lunch, diner, BBQ, 
regelen wij graag voor u. Internet/WIFI aanwezig. 

 Vakantiehuis Het Slat
Baksweg 2
7156 NG Beltrum
06 53 12 17 36
vakantiehuis@hetslat.nl
www.hetslat.nl

Buitengewoon Beltrum 
Buitengewoon Beltrum is een gezellige, landelijke en multi-
functionele activiteitenruimte. Cristo en Laura verbouwden de 
schuur, waardoor Laura hier uitstekend als bloemiste haar 
workshops geven kan. Ook uitermate geschikt voor familie-, 
vrienden-, buurt- en verenigingsuitjes en teambuildingsdagen. 
Een activiteit, met na afloop een hapje en drankje. Of maak gebruik 
van ons “hooivork-stokkenvangspel”. Buiten is er naast een ruim 
boerenterras ook speelruimte, een zandbak etc. Kom gerust sfeer 
proeven, of vraag naar onze mogelijkheden.

 Buitengewoon Beltrum
Ringweg 5
7156 RN Beltrum
0544 37 51 61 / 06 12 32 49 32
info@buitengewoonbeltrum.nl
www.buitengewoonbeltrum.nl

Het Noasman
Op zoek naar een leuk familie-, vrienden- of bedrijfsuitje? Kies een 
spannende, ontspannende en gezellige groepsactiviteit of kom 
gewoon genieten van de natuur. Wij verzorgen de gehele dag en 
indien gewenst zorgen wij voor een drankje, hapje of een buffet.
Bedrijven kunnen bij Het Noasman terecht voor teamdagen of voor 
vergaderen op locatie. Natuur, rust en ruimte zorgen voor een 
informele sfeer. Zelf een idee? Wij stellen graag uw persoonlijke 
arrangement samen.

 Het Noasman
Meenweg 4
7156 NX Beltrum
0544 48 14 40
info@noasman.nl
www.noasman.nl

Recreatieboerderij Erve ’t Byvanck 
“Het mooi tussen de bomen gelegen goed ’t Byvanck” zo stond onze 
boerderij als bezienswaardigheid vermeld in een beschrijving van de al 
meer dan 40 jaar oude Hamalandroute. Wij zijn in 1998 op deze unieke 
plek gestart met het ontvangen van gasten die bij ons kunnen 
kamperen of logeren. Sfeervol; gemoedelijk; gastvrij; netjes en 
comfortabel zijn woorden die passen bij ons bedrijf. Bezoek onze 
website met veel foto’s en uitgebreide informatie of nog beter: 
kom het zelf ervaren!

 Erve ‘t Byvanck
Bruggertweg 5
7156 NB Beltrum
0545 26 15 52
info@erve-byvanck.nl
www.erve-byvanck.nl

Minicamping de Hippe Kip
De Hippe Kip is een kleine camping te midden van ruimte, 
bos en landerijen in het buitengebied van Beltrum. Met circa 
8 kampeerplaatsen, een pipowagen en Uutbloashuusken 
(RUST.nl) bieden wij u een mooie plek met uitstekende sanitaire 
voorzieningen om te recreëren of even een korte pauze te nemen. 
In de verte hoort u soms, het geritsel van de (kriel)kipjes in de 
struiken en het verse kopje koffie is zo gezet. Wees welkom!

 Minicamping de Hippe Kip
Schuurmansweg 4
7156 SK Beltrum
06 16 98 42 21
info@minicampingdehippekip.nl 
www.minicampingdehippekip.nl

Landgoed ’t Hulsevoort
Gelegen nabij Beltrum, op kleine afstand van de plaatsen Borculo en 
Eibergen. Een idyllische en rustgevende plaats midden in de groene 
natuur van de Achterhoek. Met ons centrumgebouw, paarden stal, 
paviljoen aan het water, botenhuis, mooie borders en diverse 
rustplekken is het geschikt voor vakantie, weekend of zomaar een 
nachtje logeren en optimaal ingericht voor kinderen en minder validen.

 Landgoed ‘t Hulsevoort
 Bruggertweg 2
7156 NB Beltrum
0544 48 70 10 / 06 55 73 34 58
info@hulsevoort.nl
www.hulsevoort.nl

Café Dute
Bij Dute zit je altijd goed! Feestje aan huis? Geen probleem! Wij 
verzorgen graag uw feest aan huis. Inclusief de catering, van 
buffetten tot luxe hapjesbar. Aan het gezellige kerkplein in Beltrum 
ligt Café Snackbar Zalencentrum Dute; een gastvrij plekje waar de 
vriendelijke eigenaren Andre en Francis Dute en hun medewerkers 
u persoonlijk welkom heten. Dute bestaat al meer dan zestig jaar 
en is uitgegroeid tot het culinaire adres in dit gemoedelijke dorp en 
omgeving. 

 Café Dute
Meester Nelissenstraat 16
7156 MD Beltrum 
0544 48 12 82
www.dute.info

De Weiden logeer- en 
educatieboerderij 
Wij heten u van harte welkom op onze boerderij. In het buiten-
gebied van Beltrum verzorgen wij educatie, paardencoaching, 
rondleidingen en kinderfeestjes. Ook bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie of thee en verkopen wij heerlijk boerderij ijs 
van “ijsboerderij”de Saks uit Steggerda. In een van onze (boeren)
kamers is het heerlijk toeven na een lange wandeling of fietstocht. 
U bent verzekerd van een luxe ontbijt met veelal verse producten 
van eigen erf. 

 De Weiden logeer- en educatieboerderij 
Schuurmansweg 6
7156 SK Beltrum
06 29 50 65 48
www.de-weiden.nl

Koffieschuur De Bekke
Fietsen of wandelen over de mooie Kerkenpaden? Dan moet 
u zeker even een rustpauze nemen bij Koffieschuur De Bekke. 
Gelegen ‘an de bekke’ De Slinge, op een prachtige plek tussen 
Beltrum en Groenlo. Een gezellig schuurtje om te genieten van 
een vers kopje koffie, een drankje of om iets te eten. Er is 
gelegenheid om binnen of buiten onder de bomen te zitten. 
Geniet van de rust, de bosgeluiden en de prachtige omgeving.

 De Bekke Verhuur
Veldpapendijk 6
7156 KA Beltrum
0544 48 88 72
www.debekkeverhuur.nl

Bed & Breakfast De Bultenaar
De Bultenaar, in het Beltrumse Veld, ligt in het prachtige coulissen-
landschap van de Achterhoek, te midden van de weilanden, vlakbij 
het oude vestingstadje Groenlo en ongeveer 10 kilometer van de 
Duitse grens. Wij hebben de beschikking over één twee persoons-
kamer op de 1e verdieping voor bed & breakfast. U kunt bij ons 
genieten van de rust, stilte en heldere nachten, waar u de sterren 
aan de hemel kunt zien.

 Bed & Breakfast De Bultenaar
Nijkampsweg 4
7156 SC Beltrum
06 48 63 76 93
pmeerman62@kpnmail.nl
www.debultenaar.nl 
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Beltrum… dat is een mooi plekje om te wonen, om te werken en te 
recreëren. Karakteristiek onderdeel van de mooie Achterhoek met de 
kenmerkende rust, ruimte en natuur. Maar ook met zijn eigen dynamiek. 
Wandelend of fi etsend over de mooie kerkenpaden komt het geluk je 
tegemoet. Geniet er van een mooie camping of een goed bed met ontbijt. 
Pak lekker een terrasje of doe een leuk arrangement bij één van de 
kunstenaars, het Klompbelevingscentrum of Natuurbezoekerscentrum 
Het Noasman. Ontdek Beltrum door het te beleven…

Klompenbelevingscentrum Gelrica
Beleef het op klompen…Klompenbelevingscentrum Gelrica presenteert 
U met gepaste trots: de klomp! Voor veel ouderen ongetwijfeld een 
feest van herkenning, voor kinderen een bijzondere ervaring in een 
tijd waarin alles draait om social media en games. Wij laten iedereen 
opnieuw kennis maken met een typisch Nederlands product dat al 
ongeveer 800 jaar bestaat. Of het nu gaat om een workshop, een 
kinderfeestje of een inspirerende wandeling op klompen over het 
belevingspad. Bij Klompenbelevingscentrum Gelrica kan het allemaal!

 Klompenbelevingscentrum Gelrica
Heelweg 13
7156 NJ Beltrum
www.gelrica.nl

Spilman
Even lekker opladen voor een wandeling of fietsroute? Start met 
koffie en gebak of vraag naar de uitgebreide lunch- of dinnerkaart. 
Spilman heeft meerdere fiets- en wandelroutes voor in de omgeving 
en is een servicepunt met reparatieset. Daarnaast is Spilman hét 
adres voor recepties, feesten en partijen, maar ook voor een drankje 
en hapje op het sfeervolle terras zit u bij Spilman goed.

 Café Restaurant Zalencentrum Spilman 
Meester Nelissenstraat 21
7156 MA Beltrum
0544 48 12 23
info@spilman.nl
www.spilman.nl

Atelier Anouk
Beeldend kunstenaar Anouk de Groot geeft in haar goed uitgeruste 
Atelier Workshops en Cursussen Keramiek. De Workshops zijn zeer 
geschikt voor een familieactiviteit, teambuilding of vriendenuitje. 
Tussendoor is er tijd voor een kop koffie/thee met iets lekkers, 
welke ook in de mooie plattelandstuin genuttigd kan worden. 
Naast het atelier liggen de prachtige kerkepaden van Beltrum, 
ideaal om te combineren met een wandeling of een fietstocht. 
Voor een impressie van alle beelden op www.AnoukdeGroot.nl 
U bent van harte welkom bij Atelier Anouk!

 Atelier Anouk
Spilmansdijk 5a
7156 NV Beltrum
06 10 17 25 70
anoukdegroot@hotmail.nl
www.AtelierAnouk.com
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Meester Nelissenstraat 21 • 7156 MA Beltrum

T. 0544 - 481 223 • E info@spilman.nl • www.spilman.nl

Even lekker 

opladen

na een 

wandeling

of fi etsroute?

• Ruime parkeergelegenheid, 

ideaal om te starten.

• Gezellig terras

• Servicepunt met reparatieset

• Meerdere fi ets- en wandelroutes

(Kerkepaden) in de omgeving.

• Start met koffi e en gebak of vraag  naar 

de uitgebreide lunch-  of dinnerkaart

5 euro 
KORTING!

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u € 5,-

korting. Te gebruiken bij lunch, diner of ala cart.

MINIMALE BESTEDING IS 20,- EURO (VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN).



Een mooie plek om te wonen, werken en recreërenBeleef Beltrum in de Achterhoek 

Wandelen
of

fietsen
in allerust

Camping Falkenborg
Buiten, gewoon en gezellig. Een camping waar jong en oud zich 
thuis voelt. Waar kinderen een vlot kunnen bouwen en uittesten 
op de zwem/visvijver en in een bootje lekker kunnen peddelen. 
Of lekker fietsen en wandelen in de mooie Achterhoekse 
omgeving. En als u dan ‘s avonds moe en tevreden lekker buiten 
zit bij een knapperend houtvuur is dat voor ons de bevestiging dat 
we goed bezig zijn. Welkom op mini camping Falkenborg.

 Camping Falkenborg
Waterdijk 5
7156 ND Beltrum
0544 48 16 74 / 06 13 16 86 93
info@falkenborg.nl
www.falkenborg.nl

Vakantiewoning Het Slat 
Net buiten het dorp Beltrum staat vakantiehuis Het Slat. Het is een 
volledig ingericht huis dat 15 gasten comfortabel onderdak biedt. 
Ideaal voor families, groepen, verenigingen of om na een feest 
dichtbij te overnachten. Rondom het huis liggen weilanden en 
akkers en de groene omgeving biedt een weldadige natuurlijke 
rust. Restaurants, snackbar, supermarkt en winkels zijn in het 
dorpscentrum van Beltrum. Catering: ontbijt, lunch, diner, BBQ, 
regelen wij graag voor u. Internet/WIFI aanwezig. 

 Vakantiehuis Het Slat
Baksweg 2
7156 NG Beltrum
06 53 12 17 36
vakantiehuis@hetslat.nl
www.hetslat.nl

Buitengewoon Beltrum 
Buitengewoon Beltrum is een gezellige, landelijke en multi-
functionele activiteitenruimte. Cristo en Laura verbouwden de 
schuur, waardoor Laura hier uitstekend als bloemiste haar 
workshops geven kan. Ook uitermate geschikt voor familie-, 
vrienden-, buurt- en verenigingsuitjes en teambuildingsdagen. 
Een activiteit, met na afloop een hapje en drankje. Of maak gebruik 
van ons “hooivork-stokkenvangspel”. Buiten is er naast een ruim 
boerenterras ook speelruimte, een zandbak etc. Kom gerust sfeer 
proeven, of vraag naar onze mogelijkheden.

 Buitengewoon Beltrum
Ringweg 5
7156 RN Beltrum
0544 37 51 61 / 06 12 32 49 32
info@buitengewoonbeltrum.nl
www.buitengewoonbeltrum.nl

Het Noasman
Op zoek naar een leuk familie-, vrienden- of bedrijfsuitje? Kies een 
spannende, ontspannende en gezellige groepsactiviteit of kom 
gewoon genieten van de natuur. Wij verzorgen de gehele dag en 
indien gewenst zorgen wij voor een drankje, hapje of een buffet.
Bedrijven kunnen bij Het Noasman terecht voor teamdagen of voor 
vergaderen op locatie. Natuur, rust en ruimte zorgen voor een 
informele sfeer. Zelf een idee? Wij stellen graag uw persoonlijke 
arrangement samen.

 Het Noasman
Meenweg 4
7156 NX Beltrum
0544 48 14 40
info@noasman.nl
www.noasman.nl

Recreatieboerderij Erve ’t Byvanck 
“Het mooi tussen de bomen gelegen goed ’t Byvanck” zo stond onze 
boerderij als bezienswaardigheid vermeld in een beschrijving van de al 
meer dan 40 jaar oude Hamalandroute. Wij zijn in 1998 op deze unieke 
plek gestart met het ontvangen van gasten die bij ons kunnen 
kamperen of logeren. Sfeervol; gemoedelijk; gastvrij; netjes en 
comfortabel zijn woorden die passen bij ons bedrijf. Bezoek onze 
website met veel foto’s en uitgebreide informatie of nog beter: 
kom het zelf ervaren!

 Erve ‘t Byvanck
Bruggertweg 5
7156 NB Beltrum
0545 26 15 52
info@erve-byvanck.nl
www.erve-byvanck.nl

Minicamping de Hippe Kip
De Hippe Kip is een kleine camping te midden van ruimte, 
bos en landerijen in het buitengebied van Beltrum. Met circa 
8 kampeerplaatsen, een pipowagen en Uutbloashuusken 
(RUST.nl) bieden wij u een mooie plek met uitstekende sanitaire 
voorzieningen om te recreëren of even een korte pauze te nemen. 
In de verte hoort u soms, het geritsel van de (kriel)kipjes in de 
struiken en het verse kopje koffie is zo gezet. Wees welkom!

 Minicamping de Hippe Kip
Schuurmansweg 4
7156 SK Beltrum
06 16 98 42 21
info@minicampingdehippekip.nl 
www.minicampingdehippekip.nl

Landgoed ’t Hulsevoort
Gelegen nabij Beltrum, op kleine afstand van de plaatsen Borculo en 
Eibergen. Een idyllische en rustgevende plaats midden in de groene 
natuur van de Achterhoek. Met ons centrumgebouw, paarden stal, 
paviljoen aan het water, botenhuis, mooie borders en diverse 
rustplekken is het geschikt voor vakantie, weekend of zomaar een 
nachtje logeren en optimaal ingericht voor kinderen en minder validen.

 Landgoed ‘t Hulsevoort
 Bruggertweg 2
7156 NB Beltrum
0544 48 70 10 / 06 55 73 34 58
info@hulsevoort.nl
www.hulsevoort.nl

Café Dute
Bij Dute zit je altijd goed! Feestje aan huis? Geen probleem! Wij 
verzorgen graag uw feest aan huis. Inclusief de catering, van 
buffetten tot luxe hapjesbar. Aan het gezellige kerkplein in Beltrum 
ligt Café Snackbar Zalencentrum Dute; een gastvrij plekje waar de 
vriendelijke eigenaren Andre en Francis Dute en hun medewerkers 
u persoonlijk welkom heten. Dute bestaat al meer dan zestig jaar 
en is uitgegroeid tot het culinaire adres in dit gemoedelijke dorp en 
omgeving. 

 Café Dute
Meester Nelissenstraat 16
7156 MD Beltrum 
0544 48 12 82
www.dute.info

De Weiden logeer- en 
educatieboerderij 
Wij heten u van harte welkom op onze boerderij. In het buiten-
gebied van Beltrum verzorgen wij educatie, paardencoaching, 
rondleidingen en kinderfeestjes. Ook bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie of thee en verkopen wij heerlijk boerderij ijs 
van “ijsboerderij”de Saks uit Steggerda. In een van onze (boeren)
kamers is het heerlijk toeven na een lange wandeling of fietstocht. 
U bent verzekerd van een luxe ontbijt met veelal verse producten 
van eigen erf. 

 De Weiden logeer- en educatieboerderij 
Schuurmansweg 6
7156 SK Beltrum
06 29 50 65 48
www.de-weiden.nl

Koffieschuur De Bekke
Fietsen of wandelen over de mooie Kerkenpaden? Dan moet 
u zeker even een rustpauze nemen bij Koffieschuur De Bekke. 
Gelegen ‘an de bekke’ De Slinge, op een prachtige plek tussen 
Beltrum en Groenlo. Een gezellig schuurtje om te genieten van 
een vers kopje koffie, een drankje of om iets te eten. Er is 
gelegenheid om binnen of buiten onder de bomen te zitten. 
Geniet van de rust, de bosgeluiden en de prachtige omgeving.

 De Bekke Verhuur
Veldpapendijk 6
7156 KA Beltrum
0544 48 88 72
www.debekkeverhuur.nl

Bed & Breakfast De Bultenaar
De Bultenaar, in het Beltrumse Veld, ligt in het prachtige coulissen-
landschap van de Achterhoek, te midden van de weilanden, vlakbij 
het oude vestingstadje Groenlo en ongeveer 10 kilometer van de 
Duitse grens. Wij hebben de beschikking over één twee persoons-
kamer op de 1e verdieping voor bed & breakfast. U kunt bij ons 
genieten van de rust, stilte en heldere nachten, waar u de sterren 
aan de hemel kunt zien.

 Bed & Breakfast De Bultenaar
Nijkampsweg 4
7156 SC Beltrum
06 48 63 76 93
pmeerman62@kpnmail.nl
www.debultenaar.nl 
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Beltrum… dat is een mooi plekje om te wonen, om te werken en te 
recreëren. Karakteristiek onderdeel van de mooie Achterhoek met de 
kenmerkende rust, ruimte en natuur. Maar ook met zijn eigen dynamiek. 
Wandelend of fi etsend over de mooie kerkenpaden komt het geluk je 
tegemoet. Geniet er van een mooie camping of een goed bed met ontbijt. 
Pak lekker een terrasje of doe een leuk arrangement bij één van de 
kunstenaars, het Klompbelevingscentrum of Natuurbezoekerscentrum 
Het Noasman. Ontdek Beltrum door het te beleven…

Klompenbelevingscentrum Gelrica
Beleef het op klompen…Klompenbelevingscentrum Gelrica presenteert 
U met gepaste trots: de klomp! Voor veel ouderen ongetwijfeld een 
feest van herkenning, voor kinderen een bijzondere ervaring in een 
tijd waarin alles draait om social media en games. Wij laten iedereen 
opnieuw kennis maken met een typisch Nederlands product dat al 
ongeveer 800 jaar bestaat. Of het nu gaat om een workshop, een 
kinderfeestje of een inspirerende wandeling op klompen over het 
belevingspad. Bij Klompenbelevingscentrum Gelrica kan het allemaal!

 Klompenbelevingscentrum Gelrica
Heelweg 13
7156 NJ Beltrum
www.gelrica.nl

Spilman
Even lekker opladen voor een wandeling of fietsroute? Start met 
koffie en gebak of vraag naar de uitgebreide lunch- of dinnerkaart. 
Spilman heeft meerdere fiets- en wandelroutes voor in de omgeving 
en is een servicepunt met reparatieset. Daarnaast is Spilman hét 
adres voor recepties, feesten en partijen, maar ook voor een drankje 
en hapje op het sfeervolle terras zit u bij Spilman goed.

 Café Restaurant Zalencentrum Spilman 
Meester Nelissenstraat 21
7156 MA Beltrum
0544 48 12 23
info@spilman.nl
www.spilman.nl

Atelier Anouk
Beeldend kunstenaar Anouk de Groot geeft in haar goed uitgeruste 
Atelier Workshops en Cursussen Keramiek. De Workshops zijn zeer 
geschikt voor een familieactiviteit, teambuilding of vriendenuitje. 
Tussendoor is er tijd voor een kop koffie/thee met iets lekkers, 
welke ook in de mooie plattelandstuin genuttigd kan worden. 
Naast het atelier liggen de prachtige kerkepaden van Beltrum, 
ideaal om te combineren met een wandeling of een fietstocht. 
Voor een impressie van alle beelden op www.AnoukdeGroot.nl 
U bent van harte welkom bij Atelier Anouk!

 Atelier Anouk
Spilmansdijk 5a
7156 NV Beltrum
06 10 17 25 70
anoukdegroot@hotmail.nl
www.AtelierAnouk.com
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• Ruime parkeergelegenheid, 

ideaal om te starten.

• Gezellig terras

• Servicepunt met reparatieset

• Meerdere fi ets- en wandelroutes

(Kerkepaden) in de omgeving.

• Start met koffi e en gebak of vraag  naar 

de uitgebreide lunch-  of dinnerkaart

5 euro 
KORTING!

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u € 5,-

korting. Te gebruiken bij lunch, diner of ala cart.

MINIMALE BESTEDING IS 20,- EURO (VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN).
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Camping Falkenborg
Buiten, gewoon en gezellig. Een camping waar jong en oud zich 
thuis voelt. Waar kinderen een vlot kunnen bouwen en uittesten 
op de zwem/visvijver en in een bootje lekker kunnen peddelen. 
Of lekker fietsen en wandelen in de mooie Achterhoekse 
omgeving. En als u dan ‘s avonds moe en tevreden lekker buiten 
zit bij een knapperend houtvuur is dat voor ons de bevestiging dat 
we goed bezig zijn. Welkom op mini camping Falkenborg.

 Camping Falkenborg
Waterdijk 5
7156 ND Beltrum
0544 48 16 74 / 06 13 16 86 93
info@falkenborg.nl
www.falkenborg.nl

Vakantiewoning Het Slat 
Net buiten het dorp Beltrum staat vakantiehuis Het Slat. Het is een 
volledig ingericht huis dat 15 gasten comfortabel onderdak biedt. 
Ideaal voor families, groepen, verenigingen of om na een feest 
dichtbij te overnachten. Rondom het huis liggen weilanden en 
akkers en de groene omgeving biedt een weldadige natuurlijke 
rust. Restaurants, snackbar, supermarkt en winkels zijn in het 
dorpscentrum van Beltrum. Catering: ontbijt, lunch, diner, BBQ, 
regelen wij graag voor u. Internet/WIFI aanwezig. 

 Vakantiehuis Het Slat
Baksweg 2
7156 NG Beltrum
06 53 12 17 36
vakantiehuis@hetslat.nl
www.hetslat.nl

Buitengewoon Beltrum 
Buitengewoon Beltrum is een gezellige, landelijke en multi-
functionele activiteitenruimte. Cristo en Laura verbouwden de 
schuur, waardoor Laura hier uitstekend als bloemiste haar 
workshops geven kan. Ook uitermate geschikt voor familie-, 
vrienden-, buurt- en verenigingsuitjes en teambuildingsdagen. 
Een activiteit, met na afloop een hapje en drankje. Of maak gebruik 
van ons “hooivork-stokkenvangspel”. Buiten is er naast een ruim 
boerenterras ook speelruimte, een zandbak etc. Kom gerust sfeer 
proeven, of vraag naar onze mogelijkheden.

 Buitengewoon Beltrum
Ringweg 5
7156 RN Beltrum
0544 37 51 61 / 06 12 32 49 32
info@buitengewoonbeltrum.nl
www.buitengewoonbeltrum.nl

Het Noasman
Op zoek naar een leuk familie-, vrienden- of bedrijfsuitje? Kies een 
spannende, ontspannende en gezellige groepsactiviteit of kom 
gewoon genieten van de natuur. Wij verzorgen de gehele dag en 
indien gewenst zorgen wij voor een drankje, hapje of een buffet.
Bedrijven kunnen bij Het Noasman terecht voor teamdagen of voor 
vergaderen op locatie. Natuur, rust en ruimte zorgen voor een 
informele sfeer. Zelf een idee? Wij stellen graag uw persoonlijke 
arrangement samen.

 Het Noasman
Meenweg 4
7156 NX Beltrum
0544 48 14 40
info@noasman.nl
www.noasman.nl

Recreatieboerderij Erve ’t Byvanck 
“Het mooi tussen de bomen gelegen goed ’t Byvanck” zo stond onze 
boerderij als bezienswaardigheid vermeld in een beschrijving van de al 
meer dan 40 jaar oude Hamalandroute. Wij zijn in 1998 op deze unieke 
plek gestart met het ontvangen van gasten die bij ons kunnen 
kamperen of logeren. Sfeervol; gemoedelijk; gastvrij; netjes en 
comfortabel zijn woorden die passen bij ons bedrijf. Bezoek onze 
website met veel foto’s en uitgebreide informatie of nog beter: 
kom het zelf ervaren!

 Erve ‘t Byvanck
Bruggertweg 5
7156 NB Beltrum
0545 26 15 52
info@erve-byvanck.nl
www.erve-byvanck.nl

Minicamping de Hippe Kip
De Hippe Kip is een kleine camping te midden van ruimte, 
bos en landerijen in het buitengebied van Beltrum. Met circa 
8 kampeerplaatsen, een pipowagen en Uutbloashuusken 
(RUST.nl) bieden wij u een mooie plek met uitstekende sanitaire 
voorzieningen om te recreëren of even een korte pauze te nemen. 
In de verte hoort u soms, het geritsel van de (kriel)kipjes in de 
struiken en het verse kopje koffie is zo gezet. Wees welkom!

 Minicamping de Hippe Kip
Schuurmansweg 4
7156 SK Beltrum
06 16 98 42 21
info@minicampingdehippekip.nl 
www.minicampingdehippekip.nl

Landgoed ’t Hulsevoort
Gelegen nabij Beltrum, op kleine afstand van de plaatsen Borculo en 
Eibergen. Een idyllische en rustgevende plaats midden in de groene 
natuur van de Achterhoek. Met ons centrumgebouw, paarden stal, 
paviljoen aan het water, botenhuis, mooie borders en diverse 
rustplekken is het geschikt voor vakantie, weekend of zomaar een 
nachtje logeren en optimaal ingericht voor kinderen en minder validen.

 Landgoed ‘t Hulsevoort
 Bruggertweg 2
7156 NB Beltrum
0544 48 70 10 / 06 55 73 34 58
info@hulsevoort.nl
www.hulsevoort.nl

Café Dute
Bij Dute zit je altijd goed! Feestje aan huis? Geen probleem! Wij 
verzorgen graag uw feest aan huis. Inclusief de catering, van 
buffetten tot luxe hapjesbar. Aan het gezellige kerkplein in Beltrum 
ligt Café Snackbar Zalencentrum Dute; een gastvrij plekje waar de 
vriendelijke eigenaren Andre en Francis Dute en hun medewerkers 
u persoonlijk welkom heten. Dute bestaat al meer dan zestig jaar 
en is uitgegroeid tot het culinaire adres in dit gemoedelijke dorp en 
omgeving. 

 Café Dute
Meester Nelissenstraat 16
7156 MD Beltrum 
0544 48 12 82
www.dute.info

De Weiden logeer- en 
educatieboerderij 
Wij heten u van harte welkom op onze boerderij. In het buiten-
gebied van Beltrum verzorgen wij educatie, paardencoaching, 
rondleidingen en kinderfeestjes. Ook bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie of thee en verkopen wij heerlijk boerderij ijs 
van “ijsboerderij”de Saks uit Steggerda. In een van onze (boeren)
kamers is het heerlijk toeven na een lange wandeling of fietstocht. 
U bent verzekerd van een luxe ontbijt met veelal verse producten 
van eigen erf. 

 De Weiden logeer- en educatieboerderij 
Schuurmansweg 6
7156 SK Beltrum
06 29 50 65 48
www.de-weiden.nl

Koffieschuur De Bekke
Fietsen of wandelen over de mooie Kerkenpaden? Dan moet 
u zeker even een rustpauze nemen bij Koffieschuur De Bekke. 
Gelegen ‘an de bekke’ De Slinge, op een prachtige plek tussen 
Beltrum en Groenlo. Een gezellig schuurtje om te genieten van 
een vers kopje koffie, een drankje of om iets te eten. Er is 
gelegenheid om binnen of buiten onder de bomen te zitten. 
Geniet van de rust, de bosgeluiden en de prachtige omgeving.

 De Bekke Verhuur
Veldpapendijk 6
7156 KA Beltrum
0544 48 88 72
www.debekkeverhuur.nl

Bed & Breakfast De Bultenaar
De Bultenaar, in het Beltrumse Veld, ligt in het prachtige coulissen-
landschap van de Achterhoek, te midden van de weilanden, vlakbij 
het oude vestingstadje Groenlo en ongeveer 10 kilometer van de 
Duitse grens. Wij hebben de beschikking over één twee persoons-
kamer op de 1e verdieping voor bed & breakfast. U kunt bij ons 
genieten van de rust, stilte en heldere nachten, waar u de sterren 
aan de hemel kunt zien.
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Beltrum… dat is een mooi plekje om te wonen, om te werken en te 
recreëren. Karakteristiek onderdeel van de mooie Achterhoek met de 
kenmerkende rust, ruimte en natuur. Maar ook met zijn eigen dynamiek. 
Wandelend of fi etsend over de mooie kerkenpaden komt het geluk je 
tegemoet. Geniet er van een mooie camping of een goed bed met ontbijt. 
Pak lekker een terrasje of doe een leuk arrangement bij één van de 
kunstenaars, het Klompbelevingscentrum of Natuurbezoekerscentrum 
Het Noasman. Ontdek Beltrum door het te beleven…

Klompenbelevingscentrum Gelrica
Beleef het op klompen…Klompenbelevingscentrum Gelrica presenteert 
U met gepaste trots: de klomp! Voor veel ouderen ongetwijfeld een 
feest van herkenning, voor kinderen een bijzondere ervaring in een 
tijd waarin alles draait om social media en games. Wij laten iedereen 
opnieuw kennis maken met een typisch Nederlands product dat al 
ongeveer 800 jaar bestaat. Of het nu gaat om een workshop, een 
kinderfeestje of een inspirerende wandeling op klompen over het 
belevingspad. Bij Klompenbelevingscentrum Gelrica kan het allemaal!

 Klompenbelevingscentrum Gelrica
Heelweg 13
7156 NJ Beltrum
www.gelrica.nl

Spilman
Even lekker opladen voor een wandeling of fietsroute? Start met 
koffie en gebak of vraag naar de uitgebreide lunch- of dinnerkaart. 
Spilman heeft meerdere fiets- en wandelroutes voor in de omgeving 
en is een servicepunt met reparatieset. Daarnaast is Spilman hét 
adres voor recepties, feesten en partijen, maar ook voor een drankje 
en hapje op het sfeervolle terras zit u bij Spilman goed.

 Café Restaurant Zalencentrum Spilman 
Meester Nelissenstraat 21
7156 MA Beltrum
0544 48 12 23
info@spilman.nl
www.spilman.nl

Atelier Anouk
Beeldend kunstenaar Anouk de Groot geeft in haar goed uitgeruste 
Atelier Workshops en Cursussen Keramiek. De Workshops zijn zeer 
geschikt voor een familieactiviteit, teambuilding of vriendenuitje. 
Tussendoor is er tijd voor een kop koffie/thee met iets lekkers, 
welke ook in de mooie plattelandstuin genuttigd kan worden. 
Naast het atelier liggen de prachtige kerkepaden van Beltrum, 
ideaal om te combineren met een wandeling of een fietstocht. 
Voor een impressie van alle beelden op www.AnoukdeGroot.nl 
U bent van harte welkom bij Atelier Anouk!

 Atelier Anouk
Spilmansdijk 5a
7156 NV Beltrum
06 10 17 25 70
anoukdegroot@hotmail.nl
www.AtelierAnouk.com
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Camping Falkenborg
Buiten, gewoon en gezellig. Een camping waar jong en oud zich 
thuis voelt. Waar kinderen een vlot kunnen bouwen en uittesten 
op de zwem/visvijver en in een bootje lekker kunnen peddelen. 
Of lekker fietsen en wandelen in de mooie Achterhoekse 
omgeving. En als u dan ‘s avonds moe en tevreden lekker buiten 
zit bij een knapperend houtvuur is dat voor ons de bevestiging dat 
we goed bezig zijn. Welkom op mini camping Falkenborg.

 Camping Falkenborg
Waterdijk 5
7156 ND Beltrum
0544 48 16 74 / 06 13 16 86 93
info@falkenborg.nl
www.falkenborg.nl

Vakantiewoning Het Slat 
Net buiten het dorp Beltrum staat vakantiehuis Het Slat. Het is een 
volledig ingericht huis dat 15 gasten comfortabel onderdak biedt. 
Ideaal voor families, groepen, verenigingen of om na een feest 
dichtbij te overnachten. Rondom het huis liggen weilanden en 
akkers en de groene omgeving biedt een weldadige natuurlijke 
rust. Restaurants, snackbar, supermarkt en winkels zijn in het 
dorpscentrum van Beltrum. Catering: ontbijt, lunch, diner, BBQ, 
regelen wij graag voor u. Internet/WIFI aanwezig. 

 Vakantiehuis Het Slat
Baksweg 2
7156 NG Beltrum
06 53 12 17 36
vakantiehuis@hetslat.nl
www.hetslat.nl

Buitengewoon Beltrum 
Buitengewoon Beltrum is een gezellige, landelijke en multi-
functionele activiteitenruimte. Cristo en Laura verbouwden de 
schuur, waardoor Laura hier uitstekend als bloemiste haar 
workshops geven kan. Ook uitermate geschikt voor familie-, 
vrienden-, buurt- en verenigingsuitjes en teambuildingsdagen. 
Een activiteit, met na afloop een hapje en drankje. Of maak gebruik 
van ons “hooivork-stokkenvangspel”. Buiten is er naast een ruim 
boerenterras ook speelruimte, een zandbak etc. Kom gerust sfeer 
proeven, of vraag naar onze mogelijkheden.

 Buitengewoon Beltrum
Ringweg 5
7156 RN Beltrum
0544 37 51 61 / 06 12 32 49 32
info@buitengewoonbeltrum.nl
www.buitengewoonbeltrum.nl

Het Noasman
Op zoek naar een leuk familie-, vrienden- of bedrijfsuitje? Kies een 
spannende, ontspannende en gezellige groepsactiviteit of kom 
gewoon genieten van de natuur. Wij verzorgen de gehele dag en 
indien gewenst zorgen wij voor een drankje, hapje of een buffet.
Bedrijven kunnen bij Het Noasman terecht voor teamdagen of voor 
vergaderen op locatie. Natuur, rust en ruimte zorgen voor een 
informele sfeer. Zelf een idee? Wij stellen graag uw persoonlijke 
arrangement samen.

 Het Noasman
Meenweg 4
7156 NX Beltrum
0544 48 14 40
info@noasman.nl
www.noasman.nl

Recreatieboerderij Erve ’t Byvanck 
“Het mooi tussen de bomen gelegen goed ’t Byvanck” zo stond onze 
boerderij als bezienswaardigheid vermeld in een beschrijving van de al 
meer dan 40 jaar oude Hamalandroute. Wij zijn in 1998 op deze unieke 
plek gestart met het ontvangen van gasten die bij ons kunnen 
kamperen of logeren. Sfeervol; gemoedelijk; gastvrij; netjes en 
comfortabel zijn woorden die passen bij ons bedrijf. Bezoek onze 
website met veel foto’s en uitgebreide informatie of nog beter: 
kom het zelf ervaren!

 Erve ‘t Byvanck
Bruggertweg 5
7156 NB Beltrum
0545 26 15 52
info@erve-byvanck.nl
www.erve-byvanck.nl

Minicamping de Hippe Kip
De Hippe Kip is een kleine camping te midden van ruimte, 
bos en landerijen in het buitengebied van Beltrum. Met circa 
8 kampeerplaatsen, een pipowagen en Uutbloashuusken 
(RUST.nl) bieden wij u een mooie plek met uitstekende sanitaire 
voorzieningen om te recreëren of even een korte pauze te nemen. 
In de verte hoort u soms, het geritsel van de (kriel)kipjes in de 
struiken en het verse kopje koffie is zo gezet. Wees welkom!

 Minicamping de Hippe Kip
Schuurmansweg 4
7156 SK Beltrum
06 16 98 42 21
info@minicampingdehippekip.nl 
www.minicampingdehippekip.nl

Landgoed ’t Hulsevoort
Gelegen nabij Beltrum, op kleine afstand van de plaatsen Borculo en 
Eibergen. Een idyllische en rustgevende plaats midden in de groene 
natuur van de Achterhoek. Met ons centrumgebouw, paarden stal, 
paviljoen aan het water, botenhuis, mooie borders en diverse 
rustplekken is het geschikt voor vakantie, weekend of zomaar een 
nachtje logeren en optimaal ingericht voor kinderen en minder validen.

 Landgoed ‘t Hulsevoort
 Bruggertweg 2
7156 NB Beltrum
0544 48 70 10 / 06 55 73 34 58
info@hulsevoort.nl
www.hulsevoort.nl

Café Dute
Bij Dute zit je altijd goed! Feestje aan huis? Geen probleem! Wij 
verzorgen graag uw feest aan huis. Inclusief de catering, van 
buffetten tot luxe hapjesbar. Aan het gezellige kerkplein in Beltrum 
ligt Café Snackbar Zalencentrum Dute; een gastvrij plekje waar de 
vriendelijke eigenaren Andre en Francis Dute en hun medewerkers 
u persoonlijk welkom heten. Dute bestaat al meer dan zestig jaar 
en is uitgegroeid tot het culinaire adres in dit gemoedelijke dorp en 
omgeving. 

 Café Dute
Meester Nelissenstraat 16
7156 MD Beltrum 
0544 48 12 82
www.dute.info

De Weiden logeer- en 
educatieboerderij 
Wij heten u van harte welkom op onze boerderij. In het buiten-
gebied van Beltrum verzorgen wij educatie, paardencoaching, 
rondleidingen en kinderfeestjes. Ook bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie of thee en verkopen wij heerlijk boerderij ijs 
van “ijsboerderij”de Saks uit Steggerda. In een van onze (boeren)
kamers is het heerlijk toeven na een lange wandeling of fietstocht. 
U bent verzekerd van een luxe ontbijt met veelal verse producten 
van eigen erf. 

 De Weiden logeer- en educatieboerderij 
Schuurmansweg 6
7156 SK Beltrum
06 29 50 65 48
www.de-weiden.nl

Koffieschuur De Bekke
Fietsen of wandelen over de mooie Kerkenpaden? Dan moet 
u zeker even een rustpauze nemen bij Koffieschuur De Bekke. 
Gelegen ‘an de bekke’ De Slinge, op een prachtige plek tussen 
Beltrum en Groenlo. Een gezellig schuurtje om te genieten van 
een vers kopje koffie, een drankje of om iets te eten. Er is 
gelegenheid om binnen of buiten onder de bomen te zitten. 
Geniet van de rust, de bosgeluiden en de prachtige omgeving.

 De Bekke Verhuur
Veldpapendijk 6
7156 KA Beltrum
0544 48 88 72
www.debekkeverhuur.nl

Bed & Breakfast De Bultenaar
De Bultenaar, in het Beltrumse Veld, ligt in het prachtige coulissen-
landschap van de Achterhoek, te midden van de weilanden, vlakbij 
het oude vestingstadje Groenlo en ongeveer 10 kilometer van de 
Duitse grens. Wij hebben de beschikking over één twee persoons-
kamer op de 1e verdieping voor bed & breakfast. U kunt bij ons 
genieten van de rust, stilte en heldere nachten, waar u de sterren 
aan de hemel kunt zien.

 Bed & Breakfast De Bultenaar
Nijkampsweg 4
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pmeerman62@kpnmail.nl
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Beltrum… dat is een mooi plekje om te wonen, om te werken en te 
recreëren. Karakteristiek onderdeel van de mooie Achterhoek met de 
kenmerkende rust, ruimte en natuur. Maar ook met zijn eigen dynamiek. 
Wandelend of fi etsend over de mooie kerkenpaden komt het geluk je 
tegemoet. Geniet er van een mooie camping of een goed bed met ontbijt. 
Pak lekker een terrasje of doe een leuk arrangement bij één van de 
kunstenaars, het Klompbelevingscentrum of Natuurbezoekerscentrum 
Het Noasman. Ontdek Beltrum door het te beleven…

Klompenbelevingscentrum Gelrica
Beleef het op klompen…Klompenbelevingscentrum Gelrica presenteert 
U met gepaste trots: de klomp! Voor veel ouderen ongetwijfeld een 
feest van herkenning, voor kinderen een bijzondere ervaring in een 
tijd waarin alles draait om social media en games. Wij laten iedereen 
opnieuw kennis maken met een typisch Nederlands product dat al 
ongeveer 800 jaar bestaat. Of het nu gaat om een workshop, een 
kinderfeestje of een inspirerende wandeling op klompen over het 
belevingspad. Bij Klompenbelevingscentrum Gelrica kan het allemaal!

 Klompenbelevingscentrum Gelrica
Heelweg 13
7156 NJ Beltrum
www.gelrica.nl

Spilman
Even lekker opladen voor een wandeling of fietsroute? Start met 
koffie en gebak of vraag naar de uitgebreide lunch- of dinnerkaart. 
Spilman heeft meerdere fiets- en wandelroutes voor in de omgeving 
en is een servicepunt met reparatieset. Daarnaast is Spilman hét 
adres voor recepties, feesten en partijen, maar ook voor een drankje 
en hapje op het sfeervolle terras zit u bij Spilman goed.

 Café Restaurant Zalencentrum Spilman 
Meester Nelissenstraat 21
7156 MA Beltrum
0544 48 12 23
info@spilman.nl
www.spilman.nl

Atelier Anouk
Beeldend kunstenaar Anouk de Groot geeft in haar goed uitgeruste 
Atelier Workshops en Cursussen Keramiek. De Workshops zijn zeer 
geschikt voor een familieactiviteit, teambuilding of vriendenuitje. 
Tussendoor is er tijd voor een kop koffie/thee met iets lekkers, 
welke ook in de mooie plattelandstuin genuttigd kan worden. 
Naast het atelier liggen de prachtige kerkepaden van Beltrum, 
ideaal om te combineren met een wandeling of een fietstocht. 
Voor een impressie van alle beelden op www.AnoukdeGroot.nl 
U bent van harte welkom bij Atelier Anouk!

 Atelier Anouk
Spilmansdijk 5a
7156 NV Beltrum
06 10 17 25 70
anoukdegroot@hotmail.nl
www.AtelierAnouk.com
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KORTING!
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korting. Te gebruiken bij lunch, diner of ala cart.

MINIMALE BESTEDING IS 20,- EURO (VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN).
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HET GELUK VAN NEDERLAND

Karakteristiek onderdeel 
van de Achterhoek
met de kenmerkende rust, ruimte en natuur

Wandel of fiets
over de mooiste kerkepaden

Overnacht en geniet
van een mooie camping of gezellige terrasjes

Belangrijke adressen die je hopelijk niet nodig hebt
Huisartspraktijk Beltrum 0544 48 13 55
Huisartsenpost Winterswijk 0900 50 09 000
Bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. 

Alarmnummer  112
Niet spoedeisende hulp 0900 88 44

Koninklijk Beatrix Winterswijk 0543 54 44 44
Medisch Spectrum Enschede 053 48 72 000
Slingeland Doetinchem 0314 32 99 11

PIGPOP
Steengoede muziek, gevarieerd publiek en een heerlijke sfeer; 
als festivalliefhebber mag je PIGPOP absoluut niet missen! 
Kom je voor snoeiharde gitaren of juist om lekker met de voetjes 
van de vloer te gaan? Het maakt niet uit, want van wat PIGPOP 
programmeert wordt elke muziekliefhebber blij. Naast muziek is 
er volleybal, bingo en kindervermaak. Jong of oud: PIGPOP is 
voor iedereen een feestje!

 PIGPOP
www.PIGPOP.nl

Kerkepaden
Kerkepaden zijn fiets- en wandelpaden, ontstaan uit een idee, om 
oude wandelpaden naar de kerk van Beltrum in ere te herstellen. 
Deze paden gelegen in het landelijk gebied rondom Beltrum 
hebben door dit idee een nieuw leven gekregen. Nu met de 
hoofdfunctie om wandelend of fietsend te kunnen genieten 
van de natuur en de omgeving rondom Beltrum. De kerkenpaden 
(22 kilometer, met zitbankjes en koffiehuisjes) zijn grotendeels 
opgenomen in de knooppuntenroute van de Achterhoek. Beltrum 
en haar vrijwilligers zijn trots op dit resultaat. Geniet ervan!

Beleef de kerkepaden
www.Beltrum-online.nl

Survivalrun van Beltrum
Denk je aan Beltrum dan denk je aan de survival! In 30 jaar 
tijd is de survivalrun uitgegroeid tot een spectaculaire sport 
waarvan de bakermat in Beltrum ligt! Jaarlijks organiseert de 
Stichting Survival Beltrum een evenement waarbij ruim 1200 
atleten de strijd aangaan. Kom de deelnemers aanmoedigen 
in hun strijd tegen de elementen en geniet van de geweldige 
sfeer. Mis het niet en kijk je ogen uit op de eerste zondag 
van januari. 

Survival Beltrum
www.survivalbeltrum.nlFestunique

Of je nu een gezellig dagje uit wilt met het hele gezin òf zin 
hebt in een goed feestje met vrienden; Festunique brengt beide 
belevenissen samen! Tijdens Festunique bruist heel Beltrum 
van het enthousiasme en is er voor jong en oud veel te beleven. 
Het bekende bloemencorso is één van de hoogtepunten; 
maandenlang is er gebouwd aan deze indrukwekkende bloemen-
creaties. Sluit de dag af met een drankje in de feesttent en jouw 
Festunique-beleving is compleet!

Festunique
www.festunique.nl

 Actief 

Cactus Oase
Over Ruurlo gesproken; er is naast een groot heggendoolhof nog 
een unieke locatie voor volwassen vertier en kinder plezier bij 
Belevingspark Cactus Oase. Maar liefst 6000 m2 overdekte 
cactustuin waar gastvrouw ”Annie cactus” je laat genieten.
Jongermanssteeg 6, Ruurlo www.cactusoase.nl 

Berkelzomp
In Borculo en Eibergen kun je een mooi tochtje maken op het 
riviertje De Berkel met een historische platbodem, de berkelzomp 
en met een prachtig verhaal van de Berkelschippers. Of je ze 
altijd moet geloven...
Graaf Wichmanstraat, Borculo www.stichtingberkelzomp.nl

Hof van Eckberge
En wat dacht je van Eibergen. Daar ligt naast openluchtzwembad 
het Vinkennest een binnen- en buitenpark van 25.000 m2 
voor speelplezier en beleving en een mini zoo met vele 
mogelijkheden.
Lintveldseweg 1A, Eibergen www.hofvaneckberge.nl

Marveld Recreatie
Wil je nog wat historie snuiven dan is het stadje Groenlo een goede 
kans. De oude kanonnen van de Spaanse slag om Grolle staan nog 
langs de grachten. Maar er is ook een zeer eigentijds Recreatie-
centrum Marveld. Met o.a. een subtropisch zwemparadijs en een 
mooie natuurlijke pitch en put baan om je op uit te leven.
Elshofweg 6, Groenlo www.marveld.nl

 Horeca 

De Heikamp
De beste pannenkoek van Nederland eet je in Ruurlo op een 
natuurlocatie waar ook een mooie kabouterroute voor de kleintjes 
is en moet het wat steviger dan kun je gebruik maken van het 
klimbos. Kortom De Heikamp verrast je! 
Hengeloseweg 2, Ruurlo www.heikamp.nl

 En nog veel meer... 

Interesse voor musea, boerengolf, klootschieten, fiets-4-daagse of 
een mooi evenement. De Achterhoek biedt het allemaal. Kijk maar 
eens op www.achterhoek.nl 
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1. Camping Falkenborg
2. Vakantiewoning Het Slat
3. Buitengewoon Beltrum
4. De Bultenaar B&B
5. De Weiden B&B
6. Minicamping De Hippe Kip
7. Koffieschuur De Bekke

8. Café Dute
9. ’t Noasman
10. Atelier Anouk
11. Camping Bijvanck
12. Hulsevoort B&B
13. Klompbeleving Gelrica
14. Café Restaurant Spilman
15. PIGPOP
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2. Vakantiewoning Het Slat
3. Buitengewoon Beltrum
4. De Bultenaar B&B
5. De Weiden B&B
6. Minicamping De Hippe Kip
7. Koffieschuur De Bekke

8. Café Dute
9. ’t Noasman
10. Atelier Anouk
11. Camping Bijvanck
12. Hulsevoort B&B
13. Klompbeleving Gelrica
14. Café Restaurant Spilman
15. PIGPOP

 Beltrum in 

 de Achterhoek 

 Ontdek
Beltrum

door het te� le� n




