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Welkom in Giethoorn
De vele bruggetjes, grachten en punters. Dát is wat Giethoorn 
zo uniek maakt. Bent u bezoeker of toerist? In Giethoorn is 
voor iedereen genoeg te zien en te doen. 

Naast een toeristische trekker, is Giethoorn ook een plek waar 
gewoond wordt. Giethoorn heeft zo’n 2600 inwoners die – net 
als u – genieten van dit uniek stukje Nederland. Natuurlijk 
willen we het voor iedereen leuk houden. En dat kan. Als we 
met elkaar rekening houden.

Wist u dat?
Giethoorn geen museumdorp is?  
De woonhuizen en tuinen zijn privé-eigendom van bewoners. 
Ook zij hechten aan hun privacy en hoeven niet per se op de 
foto. 

Picknicken op veel plekken kan?  
Maar liever niet in de tuin en op het tuinmeubilair van 
bewoners.

Er genoeg afvalbakken in Giethoorn zijn? 
Gooi daarom geen afval op straat, in de gracht of in de 
brievenbus van bewoners. Kleine moeite toch? 

De huurboten geen botsauto’s zijn?  
Die proberen we liever uit op de kermis. 

Bootje varen een kunst op zich is?  
Als we allemaal rechts houden, voorkomen we een hoop 
aanvaringen.

Een rolkoffer niet geruisloos is?  
Bruggetje genaderd? Til dan ’s avonds uw rolkoffer even op.  

U van harte welkom bent?  
We wensen u een fijn verblijf in ons mooie Giethoorn! 
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Welcome to Giethoorn
The many bridges, canals and punters. That is what makes 
Giethoorn so unique. Are you a visitor or a tourist? There is 
plenty to see and do for everyone in Giethoorn.

Besides a tourist attraction, Giethoorn is also a place where 
people live. Giethoorn has about 2600 inhabitants who - like 
you - enjoy this unique part of the Netherlands. Of course we 
want to keep it fun for everyone. And that is possible. If we 
take each other into account.

Did you know that?
Giethoorn is not a museum village? 
The houses and gardens are private property of residents. 
They too attach to their privacy and do not necessarily have to 
be on a picture.

Picnicking in many places is possible? 
But preferably not in the garden and on the garden furniture of 
residents.

There are enough waste bins in Giethoorn? 
Do not throw waste on the street, in the canal or in the mail-
box of residents. Little trouble right?

The rental boats are not bumper cars? 
We prefer to try those at the fair.

Sailing a boat is an art in itself? 
If we all keep to the right, we avoid a lot of collisions.

A trolley is not silent? 
Closing in on a bridge? Then lift your trolley in the evening.

You are most welcome? 
We wish you a pleasant stay in our beautiful Giethoorn! 
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Download de offi  ciële
Giethoorn App nu!

Alle informatie over het mooie dorpje 
Giethoorn en handige tools om Giethoorn 
te verkennen met heel veel vaar-, fi ets- 
en wandelroutes. 

Maar ook een boot, rondvaart of activiteit 
reserveren kan hier. En alle agenda items 
en evenementen op een rij. 

Kortom een niet te missen app bij uw 
bezoek aan Giethoorn. Download it now!

Evenementen, agenda,
actie, spaarkaart en 
nog veel meer leuks

Reserveer een boot, sloep
rondvaart, arrangement,
fi ets, solex of iets anders

Heel veel mooie routes
voor o.a. varen, wandelen
en fi etsen.

Download via www.giethoorn.com/app
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歡迎來到羊角村

有荷兰的威尼斯之称的羊角村有着许多的橋樑，運河和尖头
船。這就是讓羊角村如此獨特的原因。不管你是访客還是遊
客？在羊角村，每個人都可以都可以找到自己的视角！

除了是观光景点之外，羊角村也是人們居住的地方。羊角村擁
有大約2600名居民 ，他们和你一樣 - 享受這一獨特的荷蘭風
情。當然，我們希望每個人都可以在这里玩的开心，所以如果
可以，请多为当地居民着想一些！

你知道嗎？

•羊角村不是博物館村莊？

房屋和花園是居民的私人財產。他們也非常重視他們的隱私，
他们並不希望一直被拍照。

•可以在很多地方野餐？

但最好不要在花園里和居民的花園家具上。

•羊角村有足夠的垃圾桶

不要把垃圾扔到街上，運河或居民的郵箱裡。做到这点不难
吧？

•出租船不是碰碰船。  

•划船本身就是一門藝術

如果我們都保持在正確的位置，我們可以避免很多碰撞。

•你行李箱的轮子可以制造出很多噪音，所以如果靠近橋了，是
否可以提一下箱子免得造成居民的困扰

•羊角村很欢迎你们，如果也同样付出一些对当地人的善意

我們希望您在我們美麗的羊角村都有一个愉快的时光！
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Over Giethoorn
Het langgerekte dorp Giethoorn ligt in één van de grootste ge-
bieden van de Vereniging Natuurmonumenten : “De Wieden”. 
Samen met De Weerribben vormt dit het grootste aaneenge-
sloten laagveenmoerasgebieden in Noordwest-Europa. 

  Ooit haalden turfgravers hier het veen uit de bodem, lieten het 
drogen en staken er later turf van. In twee grote overstromingen 
(1776 en 1825) werden deze kwetsbare legakkers weggespoeld  
en zo ontstonden de plassen en meren rondom Giethoorn. 
Om de turf te vervoeren groef men sloten en vaarten die o.a. 
zorgden voor het karakteristieke dorpsbeeld van Giethoorn. 

Het traditionele vaartuig voor Giethoorn is de Gieterse (zeil)
punter. Daarnaast is er ook de ‘fluisterboot’: een open bootje 
met een eenvoudig te bedienen milieuvriendelijke  geruisloze 
‘elektromotor’.   

Verder is Giethoorn een uitstekend startpunt voor kanotochten 
door de omgeving. Een andere mogelijkheid om Giethoorn 
vanaf het water te bewonderen, is een tocht per (overdekte) 
rondvaartboot.

Langs de grachten liggen de 18e en 19e eeuwse rietgedekte 
boerderijen en vervenershuisjes  verscholen tussen de 
schitterende tuinen en hoge houten bruggetjes. Zelfs in het 
hoogseizoen vindt u in Giethoorn nog rust op en aan het water.   

Maar daarbij biedt het dorp ook gezellige drukte en een aantal 
bijzondere musea. En bent u benieuwd naar het wisselende 
aanbod aan kunst, dan bent u welkom in de diverse Gieterse 
galerieën.

In het zomerseizoen kunt u uw bezoek combineren met bij-
zondere evenementen. 

In de winter is West-Overijssel één van Nederlands mooiste 
schaatsgebieden, met unieke plekjes waar u anders niet kunt 
komen. 
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About Giethoorn
The elongated village of Giethoorn is located in one of the 
largest areas of the Vereniging Natuurmonumenten: “De 
Wieden”. Together with De Weerribben, this is the largest 
contiguous lowland peat moor area in Northwest Europe.

Once peat diggers removed the peat from the soil, let it dry 
and later made peat from it. In two large floods (1776 and 
1825), these vulnerable leg tugs were washed away and so 
created the lakes around Giethoorn. In order to transport the 
peat, ditches and canals were dug which, among other things, 
provided the characteristic village image of Giethoorn.

The traditional vessel for Giethoorn is the Gieterse (sail)punter. 
In addition, there is also the ‘whisper boat’: an open boat with 
an easy to operate, environmentally friendly, noiseless ‘electric 
motor’.

Giethoorn is also an excellent starting point for canoe trips 
through the area. Another possibility to admire Giethoorn from 
the water is a trip by a (covered) tour boat.

Along the canals are the 18th and 19th century thatched farms 
and painters’ houses tucked between the beautiful gardens and 
high wooden bridges. Even in the high season you can still find 
peace in and on the water in Giethoorn.

But the village also offers pleasant crowds and a number of 
special museums. And if you are curious about the changing 
range of art, you are welcome in the various Giethoorn galleries.

In the summer season you can combine your visit with special 
events.

In the winter, West Overijssel is one of the Netherlands’ most 
beautiful skating areas, with unique places where you can’t get 
to otherwise.
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欢迎光临羊角村

羊角村是一个狭长的村落，位于自然协会所属最大的地区之一，“维
登” 国家公园之内，与“韦里本”一同构成了欧洲北部最大的连续沼泽
地国家公园区。

回溯到早期，泥炭采掘者们从土壤中挖出泥炭，晾干，再切块。在两次
大洪水期间（1776年和1825年），这些用于晾晒泥炭的岸滩被冲走了，
羊角村也形成了很多湖泊。

为了运输泥炭，村民们挖掘出沟渠和运河，这也就形成了羊角村典型的
村落结构。

羊角村传统的运输工具是一种手工木制的小型驳帆船，叫 “希特斯-庞
特”。

今天羊角村还有了一种易用、环保和无噪音的“悄声”电动船。
此外羊角村还是一个乘独木舟游览四周的绝佳起点，你可以乘船（或有
顶棚的船）从水上观赏羊角村的美景。羊角村还有数量众多的特色博物
馆。欢迎您来羊角村参观各类艺术馆，观看工匠的现场工作。

夏季，除了观赏美景之外，您还可以参加特色的音乐或文化活动。
 
在冬季，“西上艾瑟尔”地区是荷兰最佳的滑冰区之一，冰雪会带领你
来到很多独特的地方......你有足够的理由在羊角村度过一天或更长的
时间。

请注意羊角村可不是一个露天博物馆，人们在这里生活、工作和度假。
请不要未经允许进入私人物业。请沿主要道路和运河参观游览并尊重当
地居民。

地域起源
 
韦里本 - 维登国家公园是一片泥炭沼泽，在很大程度上是由一些居民挖
掘而成的。泥炭形成于最后一个冰河时期之后。

当地球表面温度上升，冰块融化，积水的地方就形成了大片的湿地，水
岸植物开始生长。
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但是在氧气耗尽的酸性水中死去的植物分解程度差，经过几个世纪之
后，它们就形成了一层厚厚的泥炭。中世纪的时候人们就已经知道，
挖掘出的泥炭干燥后可以作为燃料，他们把这些泥炭称作“草甸”
（turf）。

几个世纪以来泥炭开采一直是当地居民主要的谋生手段。

泥炭从长长的沟渠中挖掘出来，再堆放到与沟渠平行的狭长地带晾干。

这些晾晒泥炭的狭长地带被称作“肋骨”或者“legakkers ”。

在泥炭开采初期，这些地带太狭窄，所以大暴风雨经常会把泥炭冲走。
后来人们就建造了大的水坑，在国家公园的“维登”区域你还可以看到
这些大水坑。

 泥炭开采在20世纪20年代之前一直对当地具有重要的意义。但当可用的
泥炭耗尽之后，泥炭开采变得无利可图。

当地居民逐步转向对芦苇和干草的利用。生长在沟渠水塘边的水生植物
与河岸植物形成了芦苇河床。 苇地管理成为了一项重要的收入来源。

韦里本-维登国家公园

韦里本-维登国家公园占地约10,000公顷。“韦里本”自然保护区主要由
林业委员会管理，而“维登”自然保护区的大部分区域属于“自然保护
区（Natuurmonumenten）”并由之管理，另外几百英亩属私人所有。

荷兰对国家公园十分关注，不但重视自然保护和维护，也很重视相关的
娱乐、教育和研究。韦里本-维登国家公园对于如大灰蝶、水獭和乌燕
鸥这些物种具有重要的意义，在公园管理过程中会考虑到这些动物对栖
息地的要求。 

公园还会定期开放新开发出来的水域，就像传统的泥煤挖掘者开凿出新
的沟渠一样。
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Belangrijke adressen/ Important addresses

Arts/ Doctor 
R.D. Westerbeek / mw H. Tan-Koning  
Beulakerweg 125 |  +31(0)521 36 1326  
Spoedtelefoon/ Emergency phone +31 (0)521 36 1770   
 
Spreekuur volgens afspraak. Boodschappen en afspraken 
 tussen 08.00 - 10.00 uur/ Consultation hours by appointment. 
Messages and appointments between 08.00 - 10.00 hours.

 Ambulance 
Alarmnummer/ Emergency number 112, Centrale Post/ 
Central location | Ambulance-hulpverlening ( CPA ) / 
Ambulance-aid ( CPA )  +31 (0)38 46 84 500

  Bank  
Geldautomaat bankpas
ATM. bank card 
Eendrachtsplein 1 | 8355 DL | Giethoorn  

Brandweer/ Fire department 
Alarmnummer/ Emergency number 112  
Brandweer Steenwijkerland/ Fire department Steenwijkerland
+31 (0)521 53 88 81

Dierenambulancezorg/ Animal ambulance 
Meppel | +31 (0)522 25 56 43 | 
Spoedlijn +31 (0)6 252 395 69 

  Dierenarts/ Vet 
Dierenkliniek/ Vet De Woldberg | +31 (0)521 51 48 48 | 
Dierenkliniek/ Vet Steenwijk | +31 (0)521 32 02 12
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Gemeentehuis/ Town hall 
Gemeente Steenwijkerland/ Steenwijkerland county 
Vendelweg 1 | 8331 XE Steenwijk | +31(0)521 53 85 00 | 
Voor alle informatie zie www.steenwijkerland.nl  | For more 
information check out www.steenwijkerland.nl

Openbaar Vervoer/ Public transport 
Trein  dichtstbijzijnde stations:  Steenwijk 10 km, Meppel 15 km  
 Bus lijn 70 Steenwijk- Giethoorn -Zwolle   Lijn 79/70 Meppel/
Giethoorn.   

Closest train stations: Steenwijk 10 km, Meppel 15 km  Bus 
line 70 Steenwijk- Giethoorn -Zwolle  Line 79/70 Meppel/
Giethoorn.

Politie/ Police
Vendelweg 2 | Steenwijk | +31 (0)521 528 100  
Alarmnummer 112 / Emergency number 112

Postkantoor/ Postal office
Supermarkt PLUS ter Schure | Eendrachtsplein 4 |  8355 DL | 
Giethoorn | +31 (0)521 36 1234   
 
Sportvereniging SV GIETHOORN SE 
Sportpark (outdoor) | Kerkweg 36b | Giethoorn | +31 
(0)521 361828 | Sporthal (indoor) Kulturhus De Eendracht 
Eendrachtsplein 1 | Giethoorn | +31 (0)521 360063 | www.
svgiethoornse.nl |

Tandarts/ Dentist
Mondzorgcentrum Giethoorn | Beulakerweg 119a | 8355 AE | 
Giethoorn | +31 (0)521 36 2115 | www.mzcg.nl  

Taxi 
Henk Oost +31(0) 521 51 30 00 

Ziekenhuis/ Hospital 
Meppel: Diaconessenhuis | Hoogeveenseweg 
38 | +31 (0)522 233 333 | Zwolle : Isala klinieken | 
Dr. v. Heesweg 2 | +31 (0)38 424 5000
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Ontstaan van het gebied   
 
Nationaal Park Weerribben-Wieden is een veengebied dat 
door de bevolking grotendeels afgegraven is. Het veen 
ontwikkelde zich na de laatste ijstijd. Toen de temperatuur 
op aarde steeg en het ijs smolt, ontstonden grote moerasge-
bieden waar water en oeverplanten groeiden. In het zure en 
zuurstofarme water verteerden de afgestorven plantendelen 
slecht. Ze vormden in de loop der eeuwen een dikke laag 
veen, men noemde dit turf.

Eeuwenlang was turfwinning voor de bewoners van deze 
streek de belangrijkste broodwinning. De turf werd in lange 
banen uitgebaggerd, waarbij men steeds een smalle strook 
uitspaarde om de turfbagger te laten drogen. De stroken 
noemde men ‘ribben’ of ‘legakkers’. In de beginperiode van 
de turfwinning waren ze zó smal dat ze bij een hevige storm 
werden weggeslagen. Daardoor ontstonden grote plassen, 
die vandaag de dag vooral in de Wieden, onderdeel van het 
Nationaal Park, voorkomen.

De turfwinning bleef tot 1920 voor de streek van grote 
betekenis. Daarna raakte het bruikbare veen op en werd de 
turfwinning onrendabel. De plaatselijke bevolking schakelde 
geleidelijk over op riet- en hooilandbeheer. In en langs de 
ondiep verveende ‘weren’ waren weer water- en oeverplanten 
gaan groeien waaruit zich rietlanden ontwikkelden. 
Rietlandbeheer werd een belangrijke bron van inkomsten.
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Origins of the territory 
 
De Weerribben-Wieden National Park is a peatland that was 
largely excavated by a small population.. The peat developed

after the last ice age. When the temperature rose on Earth 
and the ice melted, large wetlands arose where water was 
and shore plants grew. In the acid and oxygen-depleted water 
the dead plants devoured badly. 

Over the centuries they formed a thick layer of peat. In the 
Middle Ages they knew that dredged and dried peat could 
serve as fuel: this was called “Turf” 

For centuries peat extraction was the inhabitants main lively 
hood. The peat was dredged in long strokes, parallel to 
a narrow strip where the pead mud dried. The mud strips 
were called “ribs” or “legakkers’.  In the early days of peat 
extraction, they were so narrow that  in a violent storm

they were washed away. This created large puddles, found in  
“De Wieden”, part of the National Park .

Peat extraction until 1920 continued to be of great significance 
for the region. Then the usable peat ran out and peat 
extraction was unprofitable. The local population gradually 
switched to reed and hay management. And along the shallow 
verve income ‘ward’ were again grew aquatic and riparian 
plants which developed reed beds. Rietland Management 
became an important source of income .
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VAREN IN GIETHOORN

Arendshorst buitenactiviteiten 
Beulakerweg 169b - 8355 AG - Giethoorn  
+31 (0)521 361099 - www.arendshorst-giethoorn.nl

Bed & Boot Mol/Groenewegen
Binnenpad 28 - 8355 BR Giethoorn
+31 (0)521 361359 - www.fluisterboot.nl

Boatrental Giethoorn 
Zuiderpad 14 - 8355 CA - Giethoorn  
+31 (0)521 360606 - www.boatrental-giethoorn.eu

Boot- & Sloepverhuur Frank Raggers 
Beulakerweg 50B - 8355 AJ - Giethoorn  
+31 (0)521 362129 - www.bootverhuurgiethoorn-noord.nl

Brasserie & Pannenkoeken De Witte Hoeve 
Zuiderpad 32 - 8355 CA - Giethoorn  
+31 (0)521 361428 - www.dewittehoeve.nl

Brasserie Restaurant de Grachthof 
Binnenpad 54 - 8355 BT - Giethoorn  
+31 (0)521 361270 - www.bootverhuurgiethoorn.nl

Broer Botenverhuur 
Binnenpad 16 - 8355 BR - Giethoorn  
+31 (0)521 361337 - www.boothurengiethoorn.nl

Brunink Botenverhuur 
Ds. T.O. Hylkemaweg 31 - 8355 CE - Giethoorn  
+31 (0)521 362075 - www.botenverhuurbrunink.nl

Café Restaurant Smit Giethoorn 
Zuiderpad 58 - 8355 CC - Giethoorn  
+31 (0)521 361625 - www.smitgiethoorn.nl

Camping d’Hof 
Binnenpad 137 - 8355 BW - Giethoorn  
+31 (0)521 361400 - www.campingdehof.nl

De Dames van de Jonge Hotel Restaurant 
Beulakerweg 30 - 8355 AH - Giethoorn  
+31 (0)521 361360 - www.dedamesvandejonge.nl

De Pergola Hotel brasserie
Ds. T.O. Hylkemaweg 7 - 8355 CD - Giethoorn  
+31 (0)521 361321 - www.depergola.nl 

Eetcafë Giethoorn - Burgers & Grill 
Binnenpad 48 - 8355 BR - Giethoorn  
+31 (0)521-712420 - www.eetcafegiethoorn.nl

Familie Heida 
Zuiderpad 18 - 8355 CA - Giethoorn  
+31 (0)521 361117 - www.fam-heida.nl
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Grandcafé Fanfare 
Binnenpad 68 - 8355 BV - Giethoorn  
+31 (0)521 361600 - www.fanfaregiethoorn.nl

Harmonie Giethoorn 
Beulakerweg 55 - 8355 AB - Giethoorn  
+31 (0)521 361372 - www.harmonie-giethoorn.nl

Kollen Verhuur 
Binnenpad 88 - 8355 BW - Giethoorn  
+31 (0)521 361638 - www.kollenverhuur.nl

Koppers Botenverhuur 
Ds. T.O. Hylkemaweg 13 - 8355 CD - Giethoorn  
+31 (0)521 361272 - www.koppers-giethoorn.nl

Kroon Rondvaarten & Bootverhuur 
Jonenweg 1 - 8355 CM - Giethoorn 
+31 (0)6 22342485

Punterwerf Wildeboer 
Beulakerweg 48 - 8355 AJ - Giethoorn  
+31 (0)521 361203 - www.punterwerf.nl

Recreatiebedrijf Geythorn 
Binnenpad 42 - 8355 BS - Giethoorn  
+31 (0)521 361954 - www.geythorn.nl

Restaurant ‘t Achterhuus 
Ds. T.O. Hylkemaweg 43 - 8355 CE - Giethoorn 
+31 (0)521 361674 - www.achterhuus.nl

Restaurant de Otterskooi 
Dwarsgracht 54 - 8355 CW - Giethoorn  
+31 (0)521 361474 - www.otterskooi.nl

Restaurant de Rietstulp 
Ds. T.O. Hylkemaweg 15- 8355 CE - Giethoorn  
+31 (0)521 361833 - www.rietstulp.nl

Restaurant de Sloothaak 
Binnenpad 141 - 8355 BW - Giethoorn  
+31 (0)521-361888 - www.restaurantdesloothaak.nl

Restaurant Rondvaartbedrijf Hollands Venetië 
Beulakerweg 167 - 8355 AG - Giethoorn  
+31 (0)521 361231 - www.hollands-venetie.nl

Restaurant Rondvaartbedrijf ‘t Zwaantje 
Ds. T.O. Hylkemaweg 1 - 8355 CD - Giethoorn  
+31 (0)521 361593 - www.zwaantje.nl

Rondvaart Zuideinde 
Maaiensteeg 1 - 8355 CC - Giethoorn  
+31 (0)521 361210 - www.zuideinde.nl

Smit’s Paviljoen 
Binnenpad 29a - 8355 BR - Giethoorn  
+31 (0)521 361215 - www.smitspaviljoen.nl
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Geschiedenis van Giethoorn
Tot 1170 maakte Giethoorn deel uit van een grote bosrijke 
wildernis. In 1170 vond de allerheiligenvloed plaats, een 
stormvloed die grote delen van Nederland onder water zette. 
Het nieuwe landschap was ontstaan.   

Er zijn verhalen die omschrijven dat Flagellanten zich, tegen 
het einde van de 13e eeuw, als eersten vestigden. De andere 
lezing betreft een groep armen die geen plek meer hadden in 
hun oorspronkelijk woongemeenschap.   

Wie het ook waren, vast staat dat deze bewoners als eersten 
in het dorp gevestigd zijn. Deze bewoners moesten de grond 
ontginnen om deze geschikt te maken voor bebouwing.   

Tijdens deze afgravingen stuitten zij op vele horens van 
geiten, hoogstwaarschijnlijk gestorven tijdens de aller- 
heiligenvloed in 1170. Deze vondst was voor de eerste 
bewoners reden om hun vestiging de naam Geytenhoren te 
geven. 

  Deze naam evolueerde zich allereerst tot de naam Geythorn, 
mede dankzij het dialect dat in de regio wordt gesproken is 
uiteindelijk de naam van het mooiste dorp van Nederland 
ontstaan: Giethoorn. De horens van de geit zijn nog steeds 
terug te vinden in het wapen van het dorp.
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www.BOOTHURENGIETHOORN.NL 

TELEFOON 0521 36 1954  
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ETEN & DRINKEN IN GIETHOORN

Brasserie & Pannenkoeken De Witte Hoeve 
Zuiderpad 32 - 8355 CA - Giethoorn  
+31 (0)521-361428 - www.dewittehoeve.nl

Brasserie Restaurant de Grachthof 
Binnenpad 54 - 8355 BT - Giethoorn  
+31 (0)521 361270 - www.bootverhuurgiethoorn.nl

Café Restaurant Smit Giethoorn 
Zuiderpad 58 - 8355 CC - Giethoorn  
+31 (0)521 361625 - www.smitgiethoorn.nl

Chinees Restaurant Giethoorn 
Ds T.O. Hylkemaweg 12A - 8355 CD - Giethoorn 
+31 (0)521 852 897

De Dames van de Jonge Hotel Restaurant 
Beulakerweg 30 - 8355 AH - Giethoorn  
+31 (0)521 361360 - www.dedamesvandejonge.nl

De Lindenhof ** 
Beulakerweg 77 - 8355 AC - Giethoorn -  
+31 (0)521 361444 - www.restaurantdelindenhof.nl

D’Olde Smidse 
Beulakerweg 157 - 8355 AG - Giethoorn  
+31 (0)521-361331 - www.olde-smidse.nl

De Pergola Hotel Brasserie
Ds. T.O. Hylkemaweg 7 - 8355 CD - Giethoorn -  
+31 (0)521 361321 - www.depergola.nl 

Eetcafë Giethoorn - Burgers & Grill 
Binnenpad 48 - 8355 BR - Giethoorn  
+31 (0)521-712420 - www.eetcafegiethoorn.nl

Grandcafé Fanfare 
Binnenpad 68 - 8355 BV - Giethoorn  
+31 (0)521 361600 - www.fanfaregiethoorn.nl

Harmonie Giethoorn 
Beulakerweg 55 - 8355 AB - Giethoorn 
+31 (0)521 361372 - www.harmonie-giethoorn.nl

Herom Ribs & Burgers 
Cornelisgracht 42 - 8355 CH - Giethoorn 
+31 (0)521 361498 - www.herom.nl

Het Wapen van Giethoorn 
Ds. T.O. Hylkemaweg 10c - 8355 CD - Giethoorn 
+31 (0)521-853577 - www.hetwapenvangiethoorn.nl
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VERVOLG ETEN & DRINKEN

Recreatiebedrijf Geythorn 
Binnenpad 42 - 8355 BS - Giethoorn  
+31 (0)521 361954 - www.geythorn.nl

Restaurant ‘t Achterhuus 
Ds. T.O. Hylkemaweg 43 - 8355 CE - Giethoorn 
+31 (0)521 361674 - www.achterhuus.nl

Restaurant de Otterskooi 
Dwarsgracht 54 - 8355 CW - Giethoorn  
+31 (0)521 361474 - www.otterskooi.nl

Restaurant de Rietstulp 
Ds. T.O. Hylkemaweg 15- 8355 CE - Giethoorn  
+31 (0)521 361833 - www.rietstulp.nl

Restaurant de Sloothaak 
Binnenpad 141 - 8355 BW - Giethoorn  
+31 (0)521 361888 - www.restaurantdesloothaak.nl

Restaurant Rondvaartbedrijf Hollands Venetië 
Beulakerweg 167 - 8355 AG - Giethoorn 
+31 (0)521 361231 - www.hollands-venetie.nl

Restaurant Rondvaartbedrijf ‘t Zwaantje 
Ds. T.O. Hylkemaweg 1 - 8355 CD - Giethoorn  
+31 (0)521 361593 - www.zwaantje.nl

Smit’s Paviljoen 
Binnenpad 29a - 8355 BR - Giethoorn  
+31 (0)521 361215 - www.smitspaviljoen.nl

‘t Vonder Café Restaurant 
Binnenpad 14 - 8355 BP - Giethoorn  
+31 (0)521 361244 - www.tvonder.nl

Vishandel Gerrits & de Boer 
Ds T.O. Hylkemaweg 12 - 8355 CD - Giethoorn  
+31 (0)651280629 - www.vishandelgerritsendeboer.nl
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Giethoorn Evenementen
Giethoorn evenementen staat voor vele spetterende muzikale 
festivals, waarbij de gitaarklanken in hartje zomer van veraf 
over de wateren van Giethoorn te horen zijn.

Rock Around Giethoorn 
De jaren ’50 en ’60 stonden in het teken van de Rock & Roll. 
Een tijd waarin Elvis Presley immens populair werd en Rock 
& Roll een echte levensstijl werd. Verschillende cafés in het 
dorp dompelen zich voor even onder in deze subcultuur. Met 
bekende en minder bekende bands die saxofoon en contrabas 
nieuw leven in blazen. 

De bezoeker geniet zaterdagavond van een kroegentocht 
langs de verschillende cafés, om vervolgens op zondag nog 
even na te genieten op het terras tijdens de Rock Afternoon. 
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Wiedepop 
Prachtige coverbands laten hun allerbeste kant zien én hun 
steengoede nummers horen op de tweede zaterdagavond 
van augustus.Op het programma staan altijd topbands. Het 
is gegarandeerd feest in Giethoorn. Men kan dit festival gratis 
bezoeken.   

Drijf-in Blues Giethoorn 
Al meer dan 25 jaar lang is het Drijf-In Bluesfestival in Giethoorn 
het favoriete festival voor de Bluesganger. Een heel weekend 
is het karakteristieke Giethoorn het toneel van één van de 
mooiste Bluesfestivals die Nederland kent. 

Drijf-Aan Blues 
De Pré Blues start op vrijdagavond in verschillende 
etablissementen in Giethoorn. 

Drijf-In Blues - Het Festival
Op de zaterdagavond gaat het hoofdconcert op het drijvende 
podium rond de klok van acht beginnen. Om 17.00 uur starten 
de diverse bands hun muzikale toer op diverse locaties 
(bereikbaar per voet of per boot). 

Drijf-Af Blues
Op twee terrassen in Giethoorn is het zondag  nog heerlijk 
toeven. Om 14.00 uur start de After Blues.  

Jazz in Giethoorn 
Jazz klanken ook in Giethoorn! Heerlijk op zondag genieten 
van mooie muziek en heerlijke hapjes en drankjes. In heel het 
dorp! Vrij entree!

Meer informatie over alle evenementen in Giethoorn vindt 
u op: www.giethoornevenementen.nl
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Nog meer in de regio
In Giethoorn is heel veel te beleven, maar ook in de 
directe omgeving zijn er leuke plekjes om eens te 
bezoeken

Steenwijk 
Steenwijk is een gezellige historische stad om eens te 
bezoeken. De contouren van de oude vestingstad zijn duidelijk 
zichtbaar nadat een deel van de stadswallen zijn hersteld. 
Steenwijk is bekend door het ontzet in de Tachtigjarige Oorlog 
en de sporen zijn nog zichtbaar.   

Een bezoek aan de Grote Kerk met de hoge Steenwijker 
Toren is zeker de moeite waard, evenals een bezoek 
aan Jugendstilvilla Rams Woerthe, waar ook het Hildo 
Kropmuseum is gevestigd.  

Meppel 
Meppel is een gezellige en compacte stad en gunstig gelegen 
aan spoor, wegen en water. Vraag de Meppelers naar hun 
mooiste plekje van de stad en ze noemen de Sluisgracht en 
Stoombootkade.   
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Blokzijl 
Blokzijl, een voormalig Zuiderzee-havenstadje in de Kop van 
Overijssel met zo’n 1300 inwoners, ontstond in de 16de eeuw. 
Er werd toen in het kanaal van het dorpje Muggenbeet naar 
de Zuiderzee een ‘sijl’ (sluis) aangelegd.   

Schepen van de VOC voeren af en aan. Hun lading werd hier 
overgeheveld in tjalken en snikken voor transport naar het 
achterland.   

Ook kwam daar vandaan via Blokzijl de turf voor het 
brandstofarme westen. Vele kooplieden en kapiteins 
vestigden zich rond de havenkolk

Oldemarkt 
Oldemarkt ligt op de grens met Friesland. Oldemarkt 
heeft een unieke ligging: ten noorden bevindt zich het 
veenweidenlandschap met het riviertje de Linde, ten westen 
ligt het bekende natuurgebied De Weerribben.

Oldemarkt was vroeger een marktplaats voor boter en later 
voor biggen. Een keer per jaar, en wel op Hemelvaartsdag, is 
er de bekende Lambertusmarkt die door tienduizenden wordt 
bezocht.   

Vollenhove 
Voor velen is Vollenhove bekend als voormalig vissersstadje 
aan de Zuiderzee. Hoewel de visserij erg belangrijk is 
geweest voor Vollenhove gaat de geschiedenis veel verder.
Vollenhove werd vroeger ook wel ‘Stad der Paleizen’ 
genoemd vanwege het grote aantal havezaten en de twee 
kastelen in de stad. 

Vandaag de dag is Vollenhove een bruisend kern met in de 
historische binnenstad een verscheidenheid aan winkels en 
horeca. Vollenhove is goed bereikbaar met auto, fi ets en boot.  
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De Grachthof

De Grachthof 
Binnenpad 54 | 8355 BT | Giethoorn
T. 0521 36 1270
E. info@bootverhuurgiethoorn.nl
W. www.bootverhuurgiethoorn.nl

De Grachthof: 
het warme hart van Giethoorn

U kunt bij De Grachthof terecht voor:
- Lunch-Diner-Lounge
- Dagelijks geopend 
- Evenementen
- Diverse arrangementen en activiteiten
- Vergaderarrangementen
- Familie uitjes
- Of�iciele trouwlocatie
- Groepen van 10-300 personen
- Barbecues en buffetten
- High tea – High wine – High beer
- Tapas – lounge – lazy Sunday

Verhuur van:
- Fluisterboten 
- (zeil)Punters
- kano’s en kajaks
- sloepen
- �ietsen
- Rondvaarten
- Unieke luxe loungeboot

Graag tot ziens bij De Grachthof!
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Nationaal Park Weerribben- Wieden
Nationaal Park Weerribben-Wieden is uniek. Het is 
het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van 
Noordwest-Europa. Het gebied is een oase van rust voor 
planten, dieren en mensen. Genieten van een tocht tussen 
rietkragen, varen langs bloemrijke hooilanden of genieten 
van het geheimzinnige moerasbos... het kan allemaal in 
Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Het Nationaal Park Weerribben-Wieden heeft een oppervlakte 
van circa 10.000 hectare. Het natuurgebied De Weerribben 
is grotendeels van en in beheer van Staatsbosbeheer. Grote 
delen van het natuurgebied De Wieden zijn eigendom van 
en in beheer van Vereniging Natuurmonumenten. Een paar 
honderd hectare is particulier eigendom.   De nationale parken 
in Nederland krijgen vanwege hun bijzondere natuurwaarden 
speciale aandacht. 

Nationaal Park Weerribben-Wieden is van groot belang voor 
diersoorten als de grote vuurvlinder, de otter en de zwarte 
stern. Bij het beheer van het gebied wordt rekening gehouden 
met de eisen die deze dieren aan hun leefomgeving stellen. 
Er wordt regelmatig nieuw open water gemaakt, zoals vroeger 
de verveners deden.
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Film Fanfare
Fanfare is een Nederlandse komische fi lm uit 1958, 
geregisseerd door Bert Haanstra. De fi lm werd opgenomen 
in het dorp Giethoorn en behoort tot de mijlpalen uit de 
Nederlandse fi lmgeschiedenis. Het scenario werd geschreven 
door Bert Haanstra en Jan Blokker. 

Zowel voor het dorp Giethoorn als voor Bert Haanstra is de 
opname van Fanfare een onvergetelijke gebeurtenis geweest. 
Was Giethoorn voor het uitkomen van de fi lm in zekere zin 
al een toeristische trekpleister, na Fanfare kwam de stroom 
bezoekers pas echt op gang! 

De fi lm heeft het dorp voor altijd op de kaart gezet. Van heinde 
en verre komt men naar het dorp uit de fi lm, gaandeweg 
komen er ook steeds meer toeristen uit het buitenland.  

Mevrouw Waaijer, toenmalige eigenaresse van het café, heeft 
direct na de fi lm haar café omgedoopt tot café Fanfare. En dat 
is, tot op de dag van vandaag zo gebleven. 

Wie op dit moment de Fanfare bezoekt, stapt een beetje de 
fi lm binnen. Het café hangt vol foto’s en andere herinneringen.
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OVERNACHTEN IN GIETHOORN

Bed & Boot Mol/Groenewegen
Binnenpad 28 - 8355 BR Giethoorn
+31 (0)521 361359 - www.molgroenewegen.nl

Camping d’Hof
Binnenpad 137 - 8355 BW - Giethoorn 
+31 (0)521 36 1400 - www.campingdehof.nl

De Dames van de Jonge Hotel Restaurant
Beulakerweg 30 - 8355 AH - Giethoorn 
+31 (0)521 361360 - www.dedamesvandejonge.nl

De Pergola Hotel brasserie
Ds. T.O. Hylkemaweg 7 - 8355 CD - Giethoorn 
+31 (0)521 361321 - www.depergola.nl

De Lindenhof **
Beulakerweg 77 - 8355 AC - Giethoorn 
+31 (0)521 361444 - www.restaurantdelindenhof.nl

D’Olde Smidse
Beulakerweg 157 - 8355 AG - Giethoorn 
+31 (0)521-361331 - www.olde-smidse.nl

Familie Heida
Zuiderpad 18 - 8355 CA - Giethoorn 
+31 (0)521 361117 - www.fam-heida.nl

Harmonie Giethoorn
Beulakerweg 55 - 8355 AB - Giethoorn 
+31 (0)521 361372 www.harmonie-giethoorn.nl

Herom Camping
Cornelisgracht 42 - 8355 CH - Giethoorn 
+31 (0)521 361498 - www.familiedag.org

Hotel Giethoorn
Petersteeg 2 - 8355 CB - Giethoorn 
+31 (0)521 513736 - www.hotel-giethoorn.com

Kollen Verhuur
Binnenpad 88 - 8355 BW - Giethoorn 
+31 (0)521 361638 - www.kollenverhuur.nl

Kroon Domein
Binnenpad 33a - 8355 BR - Giethoorn 
+31 (0)653 56 3109 - www.kroondomeingiethoorn.nl

Mini Camping Onder de Heerenbrug
Kanaaldijk 1 - 8355 VH - Giethoorn 
+31 (0)6 10168656 - www.campingheerenbrug.nl
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OVERNACHTEN IN GIETHOORN

Vakantiepark Giethoorn
Binnenpad 49 - 8355 BR - Giethoorn 
+31 (0)521 361332 - www.vakantieparkgiethoorn.nl

Vakantiehuis Dorpsgracht
Zuiderpad 60 - 8355 CC - Giethoorn 
+31 (0)6 31 391361 - www.vakantiehuisdorpsgracht.nl

Waterresort Bodelaeke
Jonenweg 5 - 8355 CN - Giethoorn 
+31 (0)521 361573 - www.waterresortbodelaeke.nl
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MTN Giethoorn

Een levendig bedrijf met bijna 
40 jaar ervaring in de wereld van 
edelstenen, mineralen en kristallen, 
sinds 1998 gevestigd aan de 
kanaaldijk te Giethoorn.

Neem contact met ons op voor een 
bezoek aan onze sfeervolle 
edelsteenhoeve en laat u verrassen 
door het indrukwekkende en 
veelzijdige aanbod.

- Exclusieve sieraden
- Lortone apparatuur
- Edelstenen

Om een goede indruk te krijgen kunt 
u ons in Giethoorn bezoeken of op 
één van de mineralenbeurzen in het 
land.

U bent van harte welkom.

Kanaaldijk 18 | 8355 VJ  
Giethoorn | T: 0521 36 1544
www.mtn.nl

16

 

Boer Multidiensten 

Voor deskundig advies aangaande uw tuin 
of voor vakkundig personeel moet u bij 
Boer Multidiensten zijn. 

Boer Multidiensten verzorgt voor u de 
bestrating van paden, opritten, terrassen 
of binnenplaatsen. Zonodig verzorgen wij 
ook het grondwerk met behulp van de 
mini-kraan en mini-shovel.

- uitgraven van uw tuin 
- graven van een sleuf 
- struiken rooien 
- uitgraven van een vijver
- het verhogen van een terras
- leveren van zand en grond
- stal uitmesten

En niet alleen voor uw eigen tuin, ook voor 
de aanleg van uw tuin of bestrating bij uw 
bedrijf, kunnen wij u van dienst zijn.  
 
 
 

Beulakerweg 129 | 8355 AE | Giethoorn 
T: 06 54 27 11 49 | www.boermultidiensten.nl
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Winter in Giethoorn
Als het begint te vriezen, dan kunnen de ijzers weer uit de 
kast. In Giethoorn met haar vele watertjes en meren kun 
je vele kilometers schaatsen. De twee ijsclubs uit het dorp 
zorgen voor een perfecte ijsvloer.

Schaatstochten
Dwarsgrachter Natuurtocht  
Dorpentocht 
Merentocht
Hollands Venetië schaatstocht 

Hollands Venetië schaatstocht

De Hollands Venetiëtocht is een schaatswedstrijd en behoort 
tot de veertien natuurijsklassiekers die in Nederland op 
natuurijs worden gereden. 

De wedstrijd wordt onregelmatig, afhankelijk van de ijssituatie, 
gereden. De naam van de tocht verwijst naar de bijnaam 
van het dorp Giethoorn; het Venetië van het Noorden. De 55 
kilometer lange Hollands Venetiëtocht slingert door dit dorp. 

Er zijn tot en met 2014 in totaal 14 edities van de Hollands 
Venetiëtocht georganiseerd waarvan 10 edities als wedstrijd. 
De eerste Hollands Venetiëtocht vond plaats in 1956, de 
18-jarige Roelof Bakker won. 
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MUSEA IN GIETHOORN

Gloria Maris Schelpen- en Sieradengalerie 
Binnenpad 115 - 8355 BV - Giethoorn  
+31 (0)521 361582 - www.gloria-maris.nl

Herom Histomobil 
Cornelisgracht 42 - 8355 CH - Giethoorn  
+31 (0)521 361498 - www.histomobil.nl

MTN Giethoorn 
Kanaaldijk 18 - 8355 VJ - Giethoorn  
+31 (0)521 361544 - www.mtn.nl

Museum De Oude Aarde 
Binnenpad 43 - 8355 BR - Giethoorn  
+31 (0)521 361313 - www.deoudeaarde.nl

Museum Giethoorn, ‘t Olde Maat Uus
Binnenpad 52 - 8355 BT - Giethoorn  
+31 (0)521 362244 - www.museumgiethoorn.nl 

Blessurepreventie / Spier-  en Ontspanningsmassage 
tijdens de Zwangerschap

 

Behandeling volgens afspraak | Tel. 06 253 25 557

Bewegen Bevalt

www.bewegenbevalt.nl

Dorn Therapie | Breuss Massage | Medical Taping
Spier- en Sportmassage | Blessurepreventie

Bindweefselmassage

Behandeling volgens afspraak | Tel. 06 253 25 557
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Swim to Fight Cancer
Swim to Fight Cancer is een recreatief zwemevent in een 
Giethoorn waarbij deelnemers en teams zoveel mogelijk 
donaties ophalen voor Fight cancer, een stichting die fondsen 
werft voor wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie via 
KWF Kankerbestrijding. Doe mee en help er voor te zorgen 
dat kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte meer is. 

Vanuit een bootje kennen we de gracht van Giethoorn 
inmiddels wel. Maar door de gracht zwemmen is nog nooit 
gedaan. De route is iets meer dan 2 kilometer lang en 
daardoor voor alle zwemmers toegankelijk.  
Meer info: www.swimtofightcancer.nl

 

Natuurlijk dineren 
Smulpapen kunnen inschepen om te genieten van een 
avond varen door de waterrijke idylle van De Wieden met de 
geneugten van de beste keukens die deze streek rijk is.  

Natuurlijk Dineren. Dat staat synoniem met genieten. Van 
verfijnde, op verschillende buitenlocaties bereide gerechtjes. 
Al varend laten de chef-koks u graag kennismaken met 
mooie, pure producten. 

De moeite waard om eens een keer te doen!
Meer info: www.natuurlijkdineren.nl
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JE BEZOEK AAN GIETHOORN BEGINT IN MUSEUM GIETHOORN

Alleen hier kun je

een authentieke boerderij

van binnen zien!

Binnenpad 52 Giethoorn | www.museumgiethoorn.nl

• persoonl i jke verhalen

• rondleid ing of meertal ige audiotour

inbegrepen in de entreepri js

• wisselexpositie

• museumwinkel

• koffiecorner

• ook leuk voor kinderen!

www.BOOTHURENGIETHOORN.NL 

TELEFOON 0521 36 1954  
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10% DISCOUNT
SHOW THIS COUPON

Het Wapen van Giethoorn
Ds T.O. Hylkemaweg 10c
8355 CD Giethoorn
Telefoon 0521 853 577
Parkeerplaats P1 (groen)
www.hetwapenvangiethoorn.nl

COFFEE TO GO

SOUVENIR

GIFTS

CLOTHES

SOUVENIR • GIFTS • KADO
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Gondelvaart Giethoorn
De Gondelvaart in Giethoorn is een lokaal evenement en werd 
voor het eerst georganiseerd in begin 1900. In deze tijd was 
het nog gebruikelijk dat kinderen op hun eerste schooldag, 
begin september, met verlichte boten naar school werden 
gebracht. Na de uitbaggering van de grachten in 1929 was er 
in 1930 sprake van een onderlinge wedstrijd. 

Tegenwoordig wordt de Gondelvaart heel anders gevierd. 
Bewoners verlichten hun tuinen, bruggen en huizen. 
De Gondelvaart is een evenement geworden met in het 
voorprogramma jeugdgondels, gevolgd door de gondels van 
de volwassenen. De Gondelvaart vindt ieder jaar plaats op de 
laatste zaterdag van augustus. Maar de Gondelvaart is meer 
dan de botenparade door de dorpsgracht. Drie dagen lang 
viert Giethoorn feest. 

De Gondelvaart geniet door haar ambiance regionale, maar 
ook landelijke bekendheid. Jaarlijks bezoeken ongeveer 
20.000 mensen dit evenement. De Gondelvaart is voor 
Giethoorn een evenement geworden van grote culturele 
waarde en is daarom alleen al een bezoek meer dan waard.

De gondelvaart wordt ieder jaar op de laatste zaterdag van 
augustus gehouden. 

Kijk voor meer informatie op www.gondelvaartgiethoorn.nl
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DWARSGRACHT
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Kerkepad

Smit Giethoorn is een familiebedrijf van  
vier generaties oud met vele 
terugkomende gasten, familie’s en 
bedrijven. In een gemoedelijke sfeer 
kunnen wij voor een ieder een dagje uit 
organiseren.

Rondvaarten
Wij varen met een mileuvriendelijk, 
geruisloos, verwarmde en rolstoel-
toegankelijke watertaxi.

Verhuur
Verhuur van onder andere fluisterboten, 
sloepen, (zeil)punters, kano’s, roeiboten, 
fietsen en solexen (op afspraak)

Restaurant: 
In ons restuarant verzorgen wij: A la 
carte, diners ,dagmenu’s. Voor groepen   
o.a. koffietafels, buffetten en brunches. 

Familie en personeelsfeesten
Diverse arrangementen op maat.

- Ons terras ligt aan de dorpsgracht  
- Minder validen: ITS goedgekeurd. 
- Gratis parkeren ( 2 ha) 
- Fiets en wandelroutes.
  

Langer in giethoorn verblijven? Wij 
verhuuren een luxe vakantieboerderij 

Smit Giethoorn
Zuiderpad 58 | 8355 CC | Giethoorn
T. 0521 36 1625
E. info@smitgiethoorn.nl
W. www.smitgiethoorn.nl

Smit Giethoorn

Hollands Venetië
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KAART DWARSGRACHT
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Rietdekkersbedrijf R. Scholten 
Rietdekkersbedrijf Scholten is een 
traditioneel rietdekkersbedrijf uit 
Giethoorn, die ambachtelijk vakwerk 
aflevert. 

Er wordt uitsluitend gedekt met 
kwaliteitsriet uit de Wieden met het 
blauwe label, het zogenaamde 
Wiedenriet. 

U kunt bij ons terecht voor:
• een nieuw rieten dak
• reparaties aan het dak
• vervanging van het dak 
• preventief onderhoud aan het dak
• mos- en algenbestrijding 
• sporen en kapvervanging

Ook kunt u bij ons terecht voor tips 
en adviezen en alle aanverwante 
zaken, zoals timmerwerkzaamheden 
en/of sporen vervangen. 
Brink 7 | 8355 AZ
Giethoorn | T: 06 549 946 77 
www.rietdekkersbedrijfscholten.nl
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Wereldeditie Monopoly 
 
Nederland, ons kleine landje, staat als enige land van de hele 
wereld met twee locaties op het bord! Amsterdam vult straks 
samen met New York en Sydney de dieproze vlakken op het 
nieuwe bord (locatie Haarlem op het Nederlandse speelbord).  
 
Maar daarnaast gebeurde het onvoorstelbare: Giethoorn 
won een wildcard en ziet zich straks als enige dorpje ter 
wereld terug op het bord; op de locatie Dorpsstraat, pal naast 
metropool Madrid!

Kiethorn?
Begin 2015 riep Monopoly fans uit 182 landen op om te 
stemmen op hun favoriete steden. In totaal hebben de fans 
zo’n 4 miljoen keer gestemd en hieruit zijn de 22 meest 
populaire steden geselecteerd, waar Amsterdam en Giethoorn 
er dus twee van zijn.  
 
Afgaand op de geïnterviewde toeristen in Giethoorn, 
“Kiethorn? Giethorny?” wordt het nog een hele uitdaging voor 
Monopoly fans wereldwijd om deze plaatsnaam goed uit te 
spreken tijdens het onderhandelen.
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Nering 10

Telefoon: 0521 - 20 80 03

8355 DK Giethoorn

Email: info@timmerfabriekgiethoorn.nl
 www.timmerfabriekgiethoorn.nl

maatwerk houtproducten
Op zoek naar: 

nieuwe kozijnen
deur, schuifpui
inloopkast op maat
trap
pergola
of...... Bel of mail ons!

Verbouw
Onderhoud
Nieuwbouw
Badkamers
Bijgebouw
of...... Bel of mail ons!

Beulakerweg 131 C

Telefoon: 0521 - 36 00 00

8355 AE Giethoorn
Email: info@bouwbedrijfbartsmit.nl  www.bouwbedrijfbartsmit.nl

Wij zien u graag voor o.a.: 

Bouwbedrijf Bart Smit

Ons bouwbedrijf is al 50 jaar een familiebedrijf. Sinds 2005 zijn we gevestigd aan de
Beulakerweg. Het terrein is aan de achterzijde uitgebreid met een loods met units
ten behoeve van de verhuur. Deze is toegankelijk vanaf de Nering.
Onze werkzaamheden zijn zeer divers voor zowel particuliere als zakelijke markt.
Wij houden van enthousiaste opdrachtgevers waar openheid voorop staat.
Kom gerust eens bij ons binnenlopen. Persoonlijke aandacht en contact zijn het
goede startpunt van een goede relatie.

 



47

Gondelvaart Dwarsgracht
De vereniging Nederland en Oranje, in de volksmond de 
Oranjevereniging, organiseert het jaarlijkse dorpsfeest in 
Dwarsgracht. Ook in Dwarsgracht kent men de traditie van de 
Gondelvaart. Het eerste dorpsfeest vond plaats in 1946 en 
daarmee ook de eerste Gondelvaart van Dwarsgracht.  

De eerste gondels bestonden voornamelijk uit gras, hooi en 
riet. Deze gondels werden “kraggegondels” genoemd. Op 
zich niet verwonderlijk, de mensen hadden immers weinig te 
besteden na een moeilijke periode van oorlog. De gondels 
werden voortgeduwd door de punterboom en waren al wel 
versierd met een lint van vetpotjes. Weer later werden dit 
jampotjes met waxinelichtjes.  

Op elke laatste zaterdag van juli kunt u genieten van de 
schilderachtige gondels, eerst bij daglicht (vertrek 20:00), 
en als het donker wordt (~21:45) vaart de ditmaal verlichte 
stoet weer terug. Tussentijds kunt u luisteren naar varende 
muziekkorpsen en vaart er een smikkelboot in de gracht.

Kijk voor meer informatie op www.gondelvaartdwarsgracht.nl
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De Oude Aarde
Binnenpad 43 | 8355 BR | Giethoorn
T. 0521 36 1313
E. info@deoudeaarde.nl
W. www.deoudeaarde.nl

De Oude Aarde

Hollands Venetië

Wordt een echte goudzoeker

Ontdek ‘t grootste ei

Kraak ‘n miljoenen jaren oude 
Mexicaanse geode

Op zoek naar een uniek cadeau?
U zult versteld staan van 

de ruime keuze.

Beleef het allemaal in 
De Oude Aarde
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JACHTHAVENS IN GIETHOORN

Jachthaven Brederwiede
Vosjacht 1 - 8355 CM - Giethoorn 
+31 (0)6 20784016

Jachthaven Hoek
Jonenweg 1E - 8355 CL - Giethoorn 
+31 (0)521 362022

Jachthaven Kroon
Jonenweg 1C - 8355 CL - Giethoorn
+31 (0)6 25098671

Jachthaven Vos BV
Jonenweg 1 - 8355 CL - Giethoorn 
+31 (0)6 53489058 - www.jachthavenvos.nl

Passantenhaven Zuiderkluft
Vosjacht 1G - 8355 CM - Giethoorn
+31 (0)6 54201355 - www.havenswaterreijk.nl

BROODJES EN SALADES • 

PANNENKOEKEN • 

HIGH TEA • 

A LA CARTE RESTAURANT • 

GROOT TERRAS • 

DE LEKKERSTE SPARERIBS VAN NL • 

 

 

10% KORTING

Brasserie de Pergola Giethoorn 

Tel: 0521 - 36 13 21 

www.depergola.nl 

Winnaar van de Spareribs Trophy

OP LUNCH OF DINER TEGEN 
INLEVERING VAN DEZE 

ADVERTENTIE
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de dames van de Jonge Hotel-Restaurant
Beulakerweg 30 | 8355 AH | Giethoorn
T. 0521 36 1360
E. info@dedamesvandejonge.nl
W. www.dedamesvandejonge.nl

de dames van de Jonge Restaurant

100%
gastvrij
genieten

100%
gastvrij
genieten

De dames van de Jonge 
Hotel-Restaurant smaakt naar meer

De dames van de Jonge is een ideaal 
startpunt voor een ontdekkingstocht 
door Giethoorn, Nationaal Park 
Weerribben-Wieden en de cultuur-his-
torische stadjes en dorpen in de 
omgeving.

Voel je thuis in het rustieke hotel 
gelegen aan het water, waar u heerlijk 
kunt, dineren, lunchen, overnachten, 
feesten en vergaderen. Verken de 
omgeving met de bootjes uit de 
mini-haven, stap op de fiets of loop een 
leuke route.

Het hotel-restaurant is 365 dagen per 
jaar geopend met (biologische) 
specialiteiten uit de streek. Ieder 
seizoen heeft haar charme bij de 
dames: in de winter borrelen bij de 
openhaard en in de zomer genieten van 
de zonsondergang op het terras. 

Voor uitjes en zakelijke 
arrangementen kijk op 
www.bookingiethoorn.com
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Zomermarkt Giethoorn
In hartje van Giethoorn aan de kop van de Hylkemaweg 
boulevard wordt rrn bruisende Zomermarkt georganiseerd. 
Liefhebbers van het bezoeken van een markt zijn van 
harte welkom op het Eendrachtsplein bij het Kulturhus van 
Giethoorn. Vanaf deze markt loopt u ook zo het oude dorp 
Giethoorn in om bijvoorbeeld een bootje te huren of een 
rondvaart te maken. 

Meer dan veertig marktplaatsen worden gevuld met onder 
andere verzorgingsproducten, woonaccessoires, sieraden, 
zeepjes, bijenproducten, beton- en tuindecoraties, houten 
speelgoed,  brei-en haakwerk, verse vis, sjaals & sokken, 
boeken, schilderkunst, streekproducten uit de polder, hippe 
tassen & portemonnees, meubeltjes, verse stroopwafels, 
brocante, alles over Giethoorn, ambachtelijk ijs, cadeau-
artikelen, knieperties, mode-accessoires en nog veel meer. 

Natuurlijk is er weer iets voor de kinderen te doen en wordt 
er gezorgd voor gezellige muziek. Komt u ook gezellig even 
aan? De koffie staat klaar! 

Kulturhus De Eendracht Giethoorn 
Eendrachtsplein
www.kulturhusgiethoorn.nl 
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Naast bushalte centrum, groot eigen 
parkeerterrein, instappen direct om de 
hoek, fietslaadpunt, ANWB fiets-
servicepunt

U kunt bij ons terecht voor:
* Sloepen & fluisterboten met bankjes 
   met rugleuningen en consolestuur     
* Rondvaarten
* Kano's, tandems en fietsen
* Arrangementen voor kleine en 
  grote groepen

Onze hele vloot vaart elektrisch en 
duurzaam op zonnestroom.

Rolstoelgebonden? Onze extra's:
* Zelf varen: 2 sloepen met rolstoellift
* Met schipper: 4 verwarmde 
  rondvaarboten alle met lift 
* Ruim invalidentoilet

In de "uit grootmoeders tijd" ingerichte 
Gelagkamer kunt u genieten van een 
cappucino, kleine trek, pannenkoeken, 
streekgerecht, diner of een binnen BBQ 
in het mediterraan ingerichte grill 
restaurant. Free WiFi.

Rondvaartbedrijf & Restaurant ‘t Zwaantje
Ds. T.O. Hylkemaweg 1  | 8355 CD | Giethoorn
T. +31 (0)521 36 1593 / bgg +31 (0)6-44070034 
E. info@zwaantje.nl
W. www.zwaantje.nl

Rondvaart & Restaurant ‘t Zwaantje

Online reserveren 
www.giethoornboeking.nl
GPS Vaarroute APP @giethoorn_boten
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Zeilpunter teamwedstrijden
Velen kennen deze zeilwedstrijd als de ‘Camping 
Teamwedstrijden’ of ‘de dag der dagen’. Een zeilwedstrijd voor 
punters die gevaren wordt op ‘t Wiede en waarbij elk jaar bijna 
100 punters aan deelnemen.

Er kan gesproken worden van een groot spektakel. Vanaf 
13.00 uur laat zich een prachtig schouwspel zien bij 
Smit’s Paviljoen, waarbij alle punters en deelnemers zich 
verzamelen. Het principe is eenvoudig: er wordt een wedstrijd 
gezeild in standaard Gieterse punters, dus punters zonder fok. 

Elk team bestaat uit 3 zeilpunters; de gezamenlijke prestatie 
bepaalt de eindklassering. Om 14.00 uur maken de punters 
zich klaar voor vertrek om de gehele middag heerlijk te zeilen 
op ‘t Wiede om de strijd aan te gaan!
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Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Restaurant de Rietstulp
ook ùw sfeervolle

locatie voor o.a.:
à la carte dineren

plate service
menu's

buffetten (warm/koud)
combi-arrangementen

high-tea
brunch

rondvaarten
Catering

Nieuw in 2018:
Overdekte Serre

puzzeltochten

Tevens sfeervol vakantiehuis in Giethoorn 
voor groepen tot max. 20 personen

www.vakantiehuis-giethoorn.nl

Ds.T.O. Hylkemaweg 15 • Giethoorn

tel.  0521 36 18 33 
info@rietstulp.nl

www.rietstulp.nl

Restaurant Hollands Venetië

Beulakerweg 167 | 8355 AG
Giethoorn | T: 0521 36 1231
E: info@hollands-venetie.nl
www.hollands-venetie.nl

Hollands Venetië is het gezelligste 
restaurant in Giethoorn en omstre-
ken waar u terecht kunt voor een 
heerlijke lunch of diner. 

Specialist in bruiloften, groepsuitjes, 
boot- en sloepverhuur, rondvaarten 
en arrangementen. Wij beschikken 
over meerdere zalen die zeer 
geschikt zijn voor het houden van 
o.a. (bruiloft) recepties, feesten en 
partijen, groepsuitjes, reünies, 
vergaderingen en workshops. 

Kom eens langs of vraag vrijblijvend 
onze arrangementenfolder aan en 
maak kennis met Restaurant 
Hollands Venetië, waar gezelligheid 
en lekker eten hand in hand gaan!
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Gido De Geit
Gido de Geit  is de mascotte van Giethoorn en is hét gezicht 
van Giethoorn voor de allerjongste doelgroep. Gido de Geit 
is er voor alle kinderen in Giethoorn en hij wil graag met 
iedereen vriendjes worden.

EEN DIKKE DUIM VAN GIDO DE GEIT

Als je naar Giethoorn komt zou  
Gido de Geit het heel leuk vinden  
om je te ontmoeten. Gido de Geit  
houd van heel veel dingen zoals  
knutselen, kleuren, tekenen, dansen,  
zwemmen. Bij heel veel bedrijven in  
Giethoorn kun je spelen met de leuke  
Gido de Geit spelletjes.

Gido de Geit houd ook heel erg  
van varen, samen met zijn vriendjes !
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OVERIGE BEDRIJVEN

Administratiekantoor H.J. de Boer 
ds T.O. Hylkemaweg 23 - 8355 CE - Giethoorn  
+31 (0)521 361885 - www.hajodeboer.com

Agro Giethoorn 
Jan van Nassauweg 16 - 8355 VA - Giethoorn 
+31 (0)521 371206 - www.agrogiethoorn.nl

Angenent Beheer 
Binnenpad 33 - 8355 BR - Giethoorn  
+31 (0)6 535 63 109 - www.kroondomeingiethoorn.nl

Assurantiekantoor Strijker B.V. Giethoorn 
Beulakerweg 53 - 8355 AB - Giethoorn  
+31 (0)521 512336 - www.assurantiekantoorstrijker.nl

Astrid de Leeuw
Jonenweg 1f - 8355 CL - Giethoorn  
+31 (0)6 25325557 - www.astriddeleeuw.nl 

Bacodeck - Bouwbedrijf A. Lugtmeijer 
Beulakerweg 84A - 8355 AK - Giethoorn  
+31 (0)6 48106883 - www.bacodeck.nl 

L. Bakker & Zn, Transport 
Beulakerweg 133 - 8355 AG - Giethoorn - 
+31 (0)521 360104 - www.bakkertransport.com

Bijl Dienstverlening 
Zuiderpad 60 - 8355 CC - Giethoorn 
+31 (0)6 44 58 65 42 - www.bijldienstverlening.nl

Beulake BV - Houwer Projectmanagement Vastgoed
Beulakerweg 98B - 8355 AL - Giethoorn 
+31 (0)6 41356298 - info@houwerprojectmanagement.nl

Bloemencentrum Giethoorn
Kerkweg 46a - 8355 BJ - Giethoorn 
+31 (0)521 361561 - www.bloemeningiethoorn.nl

Boer Multidiensten
Beulakerweg 129 - 8355 AE - Giethoorn 
+31 (0)6 54271149 - www.boermultidiensten.nl

Bouwbedrijf Bart Smit
Beulakerweg 131C - 8355 AE - Giethoorn 
+31 (0)521 360000 - www.bouwbedrijfbartsmit.nl

Business(c)ees BV
Beulakerweg 30 - 8355 AH - Giethoorn 
+31 (0)6 21274063 - www.businesscees.nl

Frank Raggers Techniek & Service
Beulakerweg 50B - 8355 BV - Giethoorn  
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VERVOLG OVERIGE BEDRIJVEN

Giethoorn Reclame & Promotie
Nering 10 - 8355 DK - Giethoorn 
+31 (0)521 360099 - www.reclamebedrijf.com

Harm Kroon Dienstverlening 
Vosjacht 1 - 8355 CM - Giethoorn 
+31 (0)625098671

Hebo Campers Giethoorn 
Nering 4 - 8355 DK - Giethoorn 
+31 (0)521 362427 - www.hebocampersgiethoorn.nl

Herom indoor attractiepark 
Cornelisgracht 42 - 8355 CH - Giethoorn 
+31 (0)521 361498 - www.histomobil.nl

Jesalon 
Jonenweg 1f - 8355 CL - Giethoorn 
+31 (0)6 12171055 - www.jesalon.nl 

F.J. Jager Consultancy 
Binnenpad 69 - 8355 BS - Giethoorn 
+31 (0)613025086

KVV Bedrijfsveiligheid 
Ds J.J. Ketstraat 27 - 8355 DC - Giethoorn 
+31 (0)521 853445 - www.kvvbedrijfsveiligheid.nl

M4U administraties 
Kerkweg 31 - 8355 BJ - Giethoorn 
+31 (0)521 852664 - www.m4u-administraties.nl

Maatwerk Giethoorn 
Binnenpad 109 - 8355 BV - Giethoorn 
+31 (0)521 361101 - www.maatwerkgiethoorn.nl

Mirjam’s Haarmode 
Beulakerweg 129 - 8355 AE - Giethoorn 
+31 (0)521 362458 - www.beautyingiethoorn.nl

Mondzorgcentrum Giethoorn
Beulakerweg 119a - 8355 CW - Giethoorn 
+31 (0)521 362115 - www.mzcg.nl

MTN Giethoorn 
Kanaaldijk 18 - 8355 VJ - Giethoorn 
+31 (0)521 361544 - www.mtn.nl

Mulder Watersport
Beulakerweg 94 - 8355 AL - Giethoorn  
+31 (0)521 361500 - www.mulderwatersport.nl
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VERVOLG OVERIGE BEDRIJVEN

Punterwerf Wildeboer 
Beulakerweg 48 - 8355 AJ - Giethoorn 
+31 (0)521 361203 - www.punterwerf.nl

Oort Schilderwerken
Beulakerweg 127c - 8355 AE - Giethoorn 
+31 (0)521 360914 - www.oortschilderwerken.nl

Rhoda van Eeden Consultancy 
Binnenpad 41- 8355 BR - Giethoorn 
+31 (0)618903138

RIBAS 
Nering 10 - 8355 DK - Giethoorn 
+31 (0)6 50811616 - www.ribasgiethoorn.nl

Rietdekkersbedrijf Scholten
Brink 7 - 8355 AZ - Giethoorn 
+31 (0)6 54994677 - www.rietdekkersbedrijfscholten.nl 

Scheepswerf Punterbouw Schreur 
Binnenpad 135 - 8355 BW - Giethoorn 
+31 (0)521 361285 - www.punterbouw.nl

Schoonheidssalon Laura 
v.d. Gootplantsoen 10 - 8355 CK - Giethoorn 
+31 (0)521 361293 - www.beautyingiethoorn.nl

Supermarkt PLUS ter Schure 
Eendrachtsplein 4 - 8355 DL - Giethoorn 
+31 (0)521 361234 - www.sparterschure.nl

The Travel Club - Sandra Boer
Binnenpad 100 - 8355 BX - Giethoorn 
+31 (0)6 12082643 - www.thetravelclub.nl/sandraboer

Van Vossen Nautical
Beulakerweg 118 - 8355 AM - Giethoorn 
+31 (0)521 361961 - www.vanvossen.com

Zeilmakerij Boer
Ds. J.J. Ketstraat 1a - 8355 DC - Giethoorn 
+31 (0)521 361343 - www.zeilmakerijboer.nl
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Colofon
De Toeristische Gids Giethoorn is een initiatief van de 
Giethoorn.com in samenwerking met ondernemersvereniging 
Giethoorn Onderneemt (GO)  © Alle rechten voorbehouden   
 
Ontwerp & Realisatie: Giethoorn Reclame & Promotie
 
Tekst en beeld: Met medewerking van alle ondernemers 
genoemd in dit magazine en ondernemersvereniging GO.

Redactie: Ondernemersvereniging GO

 Dit magazine is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden en/ of 
onvolkomendheden in staan. Hiervoor kunnen Reclamebedrijf
Giethoorn, en ondernemersvereniging GO geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden.
 



GIETHOORN
WWW.GIETHOORN.COM


