
Toon Kortooms Park  

Dit boek is een inkijkexemplaar en dus niet bedoeld om mee te nemen.  
U kunt alles nalezen op onze website www.toonkortoomspark.nl  





Openingstijden: 
 

 

Wintertijd 1 oktober t/m 31 maart 

 

Maandag: Gesloten 

Dinsdag:  Gesloten 

Woensdag: 10:30-17:00 

Donderdag 10:30-17:00 

Vrijdag:  10:30-17:00 

Zaterdag:  10:30-17:00 

Zondag:  10:30-17:00 

 

 

 

Zomertijd 1 april t/m 30 september 

 

Maandag: Gesloten 

Dinsdag:  10:00-18:00 

Woensdag: 10:00-18:00 

Donderdag: 10:00-18:00 

Vrijdag:  10:00-18:00 

Zaterdag:  10:00-18:00 

Zondag:  10:00-18:00 

 

Wilt u een bezoek brengen buiten onze reguliere openingstijden?  
Vraag ons dan gerust naar de mogelijkheden! 



» Ons park beschikt over een ruime parkeergelegenheid; parkeren voor 
bezoekers is gratis. 

» Ons park is rolstoeltoegankelijk, uitstapplaats bij het restaurant. 
» Ruime fietsenstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen. 
» Renfietsenrek nabij terras. 
» Fietsverhuur op reservering. 
» Invalidentoiletten aanwezig. 
» Speciaal te huren wombat rollator of rolstoel, gratis op reservering. 
» Gratis Wi-Fi spot in restaurant. 
» U kunt bij ons pinnen. 
» AED aanwezig. 
» Verschoonplek voor baby’s in de toiletruimte. 
» Verhuur van kluisjes bij het blotevoetenpad. 
» Honden aanlijnplaats nabij het terras. 
» Prijzen en arrangementen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

 
 
 



Legenda  

Andere dieetwensen mogelijk in overleg. 



» Blotevoetenpad all-in 

Ontvangst met koffie of 
thee, Gouden Turvenkoek, 
Gouden Jantje, 
pindarotsjes en een 
Turfdruppelke met 
slagroom. Daarna gaat u 
het blotevoetenpad 
beleven. 

 

 

 

» Museum all-in 
Ontvangst met koffie of 
thee, Gouden 
Turvenkoek, Gouden 
Jantje, pindarotsjes en 
een Turfdruppelke met 
slagroom. Vervolgens 
krijgt u een rondleiding 
in het Toon Kortooms 
museum. 

 

 
€ 7,50 p.p. € 7,50 p.p. 



» Blotevoetenpad met 
borrelarrangement 

Beleving van het 
blotevoetenpad waarna u 
na afloop kunt genieten 
van een drankje met 
borrelplateau op het terras 
of in de Veenderij. 

 

 

 

 

» Museum met 
borrelarrangement 

Rondleiding in het Toon 
Kortooms museum. Na 
afloop kunt u genieten 
van een drankje met 
borrelplateau op het 
terras of in de Veenderij. 

 

 
€ 8,75 p.p. € 8,75 p.p. 

Keuze uit het frisassortiment, Bavaria pilsener, 0.0% regular, 0.0% wit en radler, 
glas rode, witte of rosé wijn. Borrelplateau; jonge en oude kaas, borrelworst, 
gerookte ham, pinda’s, augurkjes, zilveruitjes en mosterd. 



» Gouden turven        

 

Bezoek museum met leuk 
verhaal over de schrijver Toon 
Kortooms, wandeling door de 
theetuin en wandeling naar de 
fundamenten van de oude 
Deurnese Turfstrooiselfabriek. 
Beleving blotevoetenpad. 
Koffie of thee met 
huisgemaakte koekschalen en 
een turfdruppelke met 
slagroom. 

» Tesnuzzik 
 

Een gevulde tesnuzzik om mee 
te nemen op het 
blootevoetenpad. 
Gevuld met een flesje water, 
een appel, chips en snoepjes. 

€ 11,00 p.p. 

€ 4,50 

» Knikske 

 
Een knapzak gevuld met een 
broodje ham, een broodje kaas, 
een appel, Gouden Turvenkoek 
en een flesje water. 

€ 6,75 



Schat van de Peel 
€ 11,50 p.p. 

Unieke demonstratie turfsteken in de Deurnese Peel. 
Beleef de wereld van de noeste peelarbeiders uit de 19de eeuw. Bezoek het turfveldje, vlakbij de plek 
waar de vader van streekromanschrijver Toon Kortooms de ‘Deurnesche Turfstrooiselfabriek’ leidde. 
Ervaar hoe de turfstekers meer dan honderd jaar geleden te werk gingen. 
Programma: 
Ontvangst in de Veenderij van het Toon Kortooms Park met koffie of thee en smakelijke ‘Gouden Turfjes’. 
Historische filmvertoning turfstekers in het museum. Beelden van vroeger laten de geschiedenis 
herleven. In de film ziet u turfstekers aan het werk in het Veengebied De Bult.  
Een enthousiaste VVV-gids, annex ‘turfsteker’, neemt u vervolgens mee naar het peelveldje in het bos 
waar uw eigen schoeisel wordt verwisseld voor echte klompen. Hier kunt u zien hoe traditioneel turf 
werd gestoken. Met behulp van originele werktuigen, zoals bonkschop, stikker en oplegger, demonstreert 
hij het ambacht van de peelwerkers uit vroeger tijden. De oude turfpers die u eerder in de film zag, is 
hier ook in werkelijkheid te bekijken. We nemen een kijkje in het zeer eenvoudige woonverblijf van de 
vroegere turfstekers, de Plaggenhut, gelegen aan het turfveldje. 

Na afloop proosten we op het terras van de Veenderij met een slok ‘Turfdruppelke’ (voor de kinderen 
een borreltje ranja), dit Peelse kruidenbittertje maakte het leven wat draaglijker. De gids vertelt 
ondertussen nog een leuke anekdote uit vroegere tijden! 



»Jacob den IJzeren  
         Uit het gelijknamige boek “De Kleine Emigratie.” 

 

€ 21,00 p.p. 

Ontvangst in het Toon Kortooms Park met thee of koffie en 
huisgemaakte lekkernij. Als u heeft genoten van al dat lekkers wordt u 
in het Toon Kortooms museum verwacht, waar het verhaal over de 
schrijver Toon Kortooms en zijn familie wordt verteld. Daarna gaat u 
het blotevoetenpad beleven; een mooi natuurpad in de Peel. 
Aansluitend vertrekt u op eigen gelegenheid richting Smederij Thijs 
van de Manakker in Helenaveen. Onderweg kunt u genieten van het 
gevulde “Knikske”. Bij aankomst in de smederij wordt u welkom 
geheten door Thijs er volgt dan een boeiende demonstratie 
ijzersmeden. U kunt zijn werkplaats en zijn gesmede producten in zijn 
museumpje bewonderen. 

Te reserveren vanaf 8 personen 
De knapzak dient u na afloop in te 
leveren bij Thijs v/d Manakker. 

Knikske;  

Een knapzak gevuld met een 
broodje ham, een broodje kaas, 
een appel, gouden turven koek 
en een flesje sinaasappelsap. 



»Beleef Toon Kortooms in De Peel  
Middag vullend programma voor groepen vanaf 10 personen 

 

€  19,50 p.p. 

Ontvangst op het Toon Kortooms Park met een kop koffie of thee en 
huisgemaakte Gouden Turfjes, vervolgens brengt u een bezoek aan het 
Toon Kortooms museum en de fundamenten van de oude 
turfstrooiselfabriek. Bij terugkomst staat er in ons restaurant een kop 
soep voor u klaar met een belegd Toontje 

• Tijdsduur ca. 4 uur 
• Minimaal 10 personen 

Lunch 
Tomatensoep en een Toontje 
(ons eigen broodje) belegd met 
ham, kaas, salade, ei en dressing. 
Kannen water, sinaasappelsap, 
koffie en thee op tafel. 

Daarna gaat u een kijkje nemen op 
het naastgelegen turfveldje, waar 
in het kort wordt verteld over de 
turfwinning in de Peel.  



» Het Toon Kortooms Park 
organiseert in samenwerking met 
Frans van de Pas en Tonny 
Wijnands Toons verhalen tafel. 
Tijdens dit arrangement wordt 
het levensverhaal van Toon 
Kortooms verteld door Frans en 
muzikaal begeleid door Tonny. Dit 
alles wordt culinair verzorgd door 
ons. Een middag-vullend 
programma vol plezier en lekker 
eten en drinken.  

10:30  Ontvangst met koffie of thee 

11:00  Welkomstwoord 

11:30  Soep met brood en kruidenboter 

12:15  Verhalen en muziek 

13:00  Knapzak lunch 

13:45  Verhalen en muziek 

14:30  Proosten met een Turfdruppelke 

15:00  Einde programma 

Toon Kortooms levensverhaal ludiek verteld, muzikaal en culinair begeleid in een middag vullend programma. 
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€  21,00 p.p. 
Minimaal 50 personen 



Gezellige lunch voor gezelschappen. U start met een kop tomatensoep 
of seizoen soep die u zelf opschept uit een ouderwetse soepterrine 
geserveerd met stokbrood en kruidenboter. Vervolgens wordt op tafel 
geserveerd; broodmanden waarin Deurnes goud, wit brood, witte en 
bruine bolletjes en krentenbrood, roomboter, schalen met ham, kaas, 
gerookte Peel ham, jam, appelstroop, hagelslag en gekookte eieren. 
Inclusief koffie, thee, melk, tafelwater en sinaasappelsap 

 

€ 11,50 p.p. 

Mijn Kinderen Eten Turf 
Een gezellige lunch voor grote en kleine gezelschappen. Te reserveren vanaf 6 personen. 

 

Eventueel uit te breiden met een 
ambachtelijke rundvleeskroket € 2,00 p.p. 

Te reserveren vanaf 6 personen 



»“Turf in m’n ransel” 
         Uitgebreide en luxe brunch aan tafel geserveerd. 

 

€ 16,50 p.p. 

Krachtige ossenstaartbouillon met verse soepgroenten en een flinke 
scheut Madeira, geserveerd met stokbrood en kruidenboter. 
Vervolgens wordt voor u aan tafel geserveerd: manden met luxe 
minibroodjes, krentenbrood, brood en croissants. Schalen met 
achterham, gerookte Peel ham, kaas, oude kaas, brie, gerookte zalm, 
roomboter, appelstroop, jam en eiersalade. Gekookte eieren, mini 
kroketjes en een pannetje met  
kalfsstoofvlees. Inclusief onbeperkt 
koffie, thee, melk, sinaasappelsap en 
tafelwater.  

Te reserveren vanaf 6 personen 



Rundvleesbouillon uit een ouderwetse soepterrine. 
Vervolgens wordt voor u aan tafel geserveerd: 
meergranen- en wit brood, roggebrood, krentenbrood, 
ham, kaas, gerookte Peel ham, zult, gebakken bloedworst 
met gebakken appels, spek, pannekoekjes, roomboter, 
vruchtenjam en appelstroop. 

Inclusief onbeperkt sinaasappelsap, melk,  

tafelwater, koffie en thee. 

€ 16,00 p.p. 

»Turfstekers lunch 
         Een stevige ouderwetse lunch zoals de turfstekers deze vroeger aten! 

 



Tijdens onze Peel tea geniet 
u van onbeperkt thee, 
sinaasappelsap en 
viooltjesranja. Daarnaast 
serveren wij een keur aan 
diverse kleine hartige en 
zoete gerechtjes. De Peel 
tea kent een zomer en 
winter variant.  

» Zomerse Peel tea 

• Chocolade muffins, 
macarons, Gouden 
Jantjes, Gouden Turfjes, 
madelaines, bonbons, 
bavaroisetaartjes en 
mini wafeltjes. 

• Sandwiches belegd met 
gerookte zalm, 
kruidenroomkaas en 
gerookte Peel ham, 
oude kaas en 
tomatenpesto. 

• Mini Toontjes belegd 
met brie en honing, 
gezond en carpaccio. 

• Tomatensoep, mini 
worstenbroodjes en 
hartige mini pie’s. € 19,50 p.p. 

»Peel tea 
» De Peel tea is een gezellige en stevige maaltijd voor familie en vrienden waarbij langdurig tafelen centraal staat. 

 » Winterse Peel tea 

• Chocolade muffins, 
macarons, Gouden 
Jantjes, Gouden 
Turfjes, madelaines, 
bonbons en mini 
wafeltjes. 

• Sandwiches belegd 
met gerookte zalm, 
kruidenroomkaas en 
gerookte Peel ham, 
rundvleessalade. 

• Mini Toontjes belegd 
beenham, gezond en 
carpaccio. 

• Soep, pikante 
worstenbroodjes en 
mini quiche. 



Soepterrines met tomatensoep of 
seizoen soep met stokbrood en 
kruidenboter. 

»Diner Hendrik van Ham 
         3-gangen diner aan tafel geserveerd in de Veenderij of op het terras. Te reserveren vanaf 10 personen. 

 

Dessert; een warm 
appelkruimel taartje met 
vanille-ijs en slagroom. 

Nieuw, stel zelf uw menu samen! 

Voorgerecht plankje; gerookte Peel-ham, 
carpaccio, gegrilde kip, rundvleessalade, 
gemengde salade, brie, gerookte zalm, 
gerookte forel, remouladesaus, tapenade, 
kruidenboter en Toontjes. Hoofdgerecht vlees; met gebakken 

varkenshaas, gebakken schnitzels, 
champignonroomsaus, frites, 
aardappeltjes, salade en groenten. 

Hoofdgerecht vlees & vis; met gebakken 
varkenshaas, gebakken schnitzels, 
champignonroomsaus, gebakken zalm, 
knoflookgarnalen, kruidenroomsaus, frites, 
aardappelen, salade en warme groenten. 

3-gangen met soep, vlees en dessert    € 21,50 p.p. 
3-gangen met soep, vlees & vis en dessert   € 25,50 p.p. 
3-gangen met voorgerecht, vlees en dessert   € 26,00 p.p. 
3-gangen met voorgerecht, vlees & vis en dessert   € 29,50 p.p.  



»Beekman & Beekman buffet 
         Geheel verzorgd warm- en koud buffet, geserveerd in de Veenderij of op het terras. 

 

€ 21,50 p.p. 

Schaal met gerookte zalm en forel met remouladesaus, schaal met 
aardappelsalade en ambachtelijke rundvleessalade, gerookte Peel 
ham met galia-meloen, komkommer-tomatensalade, rauwkostsalade, 
gemengde sla, dressing, cocktailsaus, knoflooksaus en stokbrood met 
kruidenboter. 
Gebakken varkenshaas met champignonroomsaus, Peelse kip met 
rode ui, gerookt spek en rucola, met zalm gevulde scholrolletjes in 
kruidenroomsaus met zongedroogde tomaatjes, romige aardappels 
gegratineerd met kaas en knoflook, grootmoeders garnituur met 
gebakken aardappeltjes, spek, ui, champignons, boontjes en warme 
groenten. 

Te reserveren vanaf 20 personen. 



»Dessertbuffet 
         Een lekker dessertbuffet na buffet of barbecue 

 

€ 4,50 p.p. 

Warme kersen, aardbeienbavaroise, chocolade mousse, slagroom, vers 
fruit, diverse sausen en vanille-ijstaart. 

Te reserveren vanaf 20 personen. 



» Cocktail van gepocheerde boerderijkip met 
cocktailsaus. 

» Hartige roomboter-pie gevuld met gehakt, 
tomaat, ui en knoflook. 

» Gebakken varkenshaasspies met jus van 
tuinkruiden en krokante aardappelkrullen. 

» Glaasje met geweckte appel, vanille-custard 
met citroen en roomijs. 

€ 19,50 p.p. 

»Liefde in Peelland  
         4- gangen walking dinner menu met kleine gerechten, lekker eten in een ongedwongen ambiance! 

Te reserveren vanaf 20 personen. 

 



»Barbecue Zon Over De Peel 
         Geheel verzorgde barbecue met een eigen barbecue chef! 

 

€ 19,50 p.p. 

Schaal met rundvleessalade en aardappelsalade, gemengde sla, 
tomaat-komkommersalade, rauwkostsalade (seizoen), 
wittekoolsalade, watermeloen, perzik, ananas, whiskysaus, 
knoflooksaus, barbecuesaus, stokbrood, kruidenboter, roomboter, 
steak a la minute, saté van varkenshaas ,hamburgers,   

Te reserveren vanaf 20 personen. 

Vis barbecue 
Scampispiesje, tilapia pakketje en 
zalmsteak € 2,50 p.p. meerprijs.  

Vegetarische barbecue 
Bospaddenstoelenspiesje, vega 
burger, groente pakketje en een 
zoete puntpaprika. 

gemarineerd varkenslapje, 
barbecueworst, gemarineerde 
speklappen, beenham, spareribs 
en gemarineerde kipfilet. 



»Kinderfeest Heintje en Matje 
         Kinderfeestarrangement op het blotevoetenpad. 

 

€  10,00 p.p. 

Ontvangst op het Toon Kortooms Park met een korte uitleg over het 
blotevoetenpad, waarna de kinderen een plekje in de wilgenhut gaan 
opzoeken. In de wilgenhut wordt vervolgens een kan ranja gebracht. 
De kinderen kunnen de hele middag ravotten op het blotevoetenpad 
zoals Heintje en Matje Beekman dit vroeger deden in de Peel.  

Maximaal 15 kinderen per kinderfeest. 
Minimaal 2 begeleiders. 

Frites en snacks 
Een puntzak frites, 6 minisnacks 
p.p., mayonaise, ketchup en 
curry. 

Vervolgens wordt er, op uw 
aangeven tussen 16:00 en 17:00 
frites met snacks gebracht in de 
wilgenhut. Na het eten kunnen de 
kinderen hun voeten wassen op 
de voetenwasplaats.  



» Een super gezellige high tea voor kinderen. 

» In het restaurant worden de kinderen ontvangen aan een 
chique gedekte tafel, waar een glaasje kinderchampagne 
wordt geserveerd. Daarna komen er verschillende soorten 
thee en ranja op tafel. Pannenkoekspiesjes gevuld met 
chocolade, Gouden Jantjes, chocolade muffins, een 
fruitcocktail, sandwiches met ham, sandwiches met 
hagelslag, mini Toontje gezond en pizzarolletjes. 

€ 9,50 p.p. 



Een spannende speurtocht door de Peel voor kinderen 
van 6 tot 11 jaar! Tijdens deze route van ca. 3 kilometer 
ga je door middel van opdrachten en aanwijzingen een 
route lopen. Alle benodigde instrumenten waaronder 
een kompas een meetlint etc. zitten in de knapzak. Ook 
zitten er snoepjes, een appel en een drankje in voor de 
nodige energie! Aan het einde van de route ligt een 
schat verborgen. Kunnen jullie dit mysterie oplossen?  

€  6,50 p.p. Alleen onder begeleiding van een of meerdere volwassenen. 



» Ontvangst met uitleg bij Toon Kortooms Park. Hier wordt u een 
voorgerecht geserveerd, na dit gerecht wandelt u via een route van 
3,5 km naar Herberg de Morgenstond, hier wordt een 
hoofdgerecht geserveerd, daarna wandelt u terug naar het Toon 
Kortooms Park waar u beleeft hoe verfrissend het blote voetenpad 
is, als puntje op de i wordt op dit pad nog een heerlijk nagerecht 
geserveerd.              

      € 32,50 p.p. 
 
» Seizoen 31 maart tot 1 oktober. 
» 24 uur vooraf reserveren. 
» Start bij het Toon Kortooms Park. 
» Van 11.00 uur tot 14.00 uur. 
» 4,5 km. 
» Tijdsduur 4 ½ uur.  
» Dinsdag t/m zondag. 
» Minimaal twee personen. 

 



Lentelunch 
 

• Tomatensoep met lavas. 
• Gegrild zuurdesembrood met 

eiersalade en gerookte Peel ham. 
• Cocktail van boerderijkip. 
• Glaasje met huisgemaakte 

bosbessenjam en yoghurt. 

Programma: 
 

• Ontvangst met koffie of thee 
en huisgemaakte 
koekschalen en een 
Turfdruppelke met slagroom. 

• Wandeling Serveashuyspad 
(1,5 2,5 of 3,5 km) 

• Lentelunch op het terras of in 
de Veenderij, inclusief een 
kop koffie of thee. 

• Beleving blotevoetenpad of 
bezoek Toon Kortooms 
museum. 

• Van 21 maart t/m 20 juni. 
€ 19,50 p.p. 



Zomerlunch 
• Maaltijdsalade met frisse 

kropsla, zacht gekookt ei, groene 
appel, komkommer, asperges, 
trostomaatjes, aardappel, 
croutons, geroosterde pitten, en 
kruidenmayonaise. Met keuze 
uit;  

• Krokant gebakken scampi’s. 
• Ambachtelijk gerookte Peel ham 

en truffeldressing. 
• Gefrituurde brie met honing. 

Programma: 
 

• Ontvangst met koffie of thee 
en huisgemaakte 
koekschalen inclusief 
Turfdruppelke met slagroom. 

• Beleving blotevoetenpad. 
• Zomerlunch op het terras of 

in de Veenderij inclusief 
huisgemaakte ijsthee. 

• Van 21 juni t/m 20 
september. 

 

€ 19,50 p.p. 



Herfstlunch 
 
• Pompoensoep met pesto van 

lavas. 
• Toast van donker desembrood 

met romige champignons 
gegratineerd met boerenkaas. 

• Salade met ambachtelijk 
gerookte Peel ham en truffel 
dressing. 

• Vanille-ijs met karamelsaus, pure 
chocolade, koekstukjes en 
chocoladeschuim.  

Programma: 
 

• Ontvangst met koffie of thee 
en huisgemaakte 
koekschalen inclusief 
Turfdruppelke met slagroom. 

• Herfstwandeling over het 
Serveashuyspad ( 1,5 2,5 of 
3,5 km) 

• Herfstlunch voor de 
houtkachel, inclusief een kop 
koffie of thee. 

• Bezoek Toon Kortooms 
museum met rondleiding 

• Van 21 september t/m 20 
december. 

 € 19,50 p.p. 



Winterse 5-gangen 
lunch 

 
• Erwtensoep met rookworst. 
• Pasteitje met kalfsragout. 
• Stapelaar van roggebrood, 

bloedworst, appel, uitgebakken 
spek en appelstroop. 

• Koffie met turfdruppeltje en 
slagroom. 

Programma: 
 

• Ontvangst met koffie, thee of 
warme chocomel en vers 
gebakken gevulde speculaas 
met slagroom. 

• Rondleiding in het Toon 
Kortooms museum. 

• Winterlunch in de Veenderij 
• Koffie “de Peel in Brand” bij 

de haard. 
• Van 21 december t/m 20 

maart. 
 

€ 19,50 p.p. 



2-daags arrangement in de Peel. Aankomst bij de Oranje Hoeve in Helenaveen vanaf 
15.00uur met koffie of thee en gebak. 3-gangen diner bij de Oranje Hoeve. Overnachting 
in een luxe kamer met ontbijt. Uitchecken tot 11.00 uur waarna u vertrekt naar het Toon 
Kortooms Park daar kunt u het Toon Kortooms museum of het blotevoetenpad 
bezoeken.  Daarna volgt een heerlijke lunch met keuze uit 2 soepen en keuze uit 3 
soorten belegde Toontjes met een kop koffie of thee. 
Aankomst op maandag t/m donderdag 

Vanaf € 72,50 p.p. o.b.v. 2 
persoons kamer 



» Ochtendprogramma dag 1 

» Op dag 1 wordt u ontvangen bij de Oranje Hoeve in Helenaveen 
tussen 10:00 en 11:00 uur met koffie en gebak. U kunt hier, indien 
gewenst, uw bagage achterlaten. Vervolgens krijgt u een fiets- of 
autoroute mee om het gebied te verkennen. Rond de middag wordt 
u verwacht op het Toon Kortooms Park. Daar krijgt u een 
rondleiding in het Toon Kortooms museum. Vervolgens staat er in 
de naastgelegen Veenderij een uitgebreide lunch voor u klaar.  

» Middagprogramma 

» Na de lunch gaat u het blotevoetenpad beleven bij het Toon 
Kortooms Park.  
De middag wordt hier afgesloten met een lekker drankje op het 
terras of in de Veenderij.  
Na dit lekkers vervolgt u uw route terug naar de Oranje Hoeve waar 
u gaat inchecken en de mogelijkheid heeft uzelf op te frissen in uw 
kamer. 

» Avondprogramma 

» Tussen 17:00 en 19:00 uur gaat u genieten van  een 3-gangen diner 
inclusief 2 consumpties in Helenaveen. Daarna keert u terug naar de 
Oranje Hoeve, waar u nog even na kunt napraten onder het genot 
van een lekkere borrel en van de ondergaande avondzon. 

» Ochtendprogramma dag 2 

» Wanneer u de volgende ochtend weer uitgerust wakker wordt, 
wordt u tussen 8:00 en 10:00 uur een heerlijk ontbijt geserveerd. 
Daarna is het tijd om uit te checken en u krijgt een goodie-bag mee 
waarin allerlei kortingsbonnen en tips voor bezienswaardigheden 
zitten. Deze dag kunt u geheel naar eigen wens invullen. 
 

 

 

 

 

Wat kunt u verwachten? 
 

Het arrangement kost € 94,95 p.p. 

Inbegrepen in het arrangement is het volgende; 

 

• Een overnachting in een luxe kamer bij de  
Oranje Hoeve in Helenaveen. 

• Koffie met gebak bij ontvangst. 

• Fiets- of autoroute. 

• Bezoek Toon Kortooms museum met rondleiding. 

• Uitgebreide luxe lunch in de Veenderij. 

• Beleving blotevoetenpad. 

• Drankje bij het Toon Kortooms Park. 

• Uitgebreid 3-gangen diner bij D’Ouwe Peel te 
Helenaveen. 

• Luxe ontbijt bij de Oranje Hoeve. 

• Een goodie-bag met diverse kortingsbonnen en 
bezienswaardigheden.  

• 2 ontspannen dagen waarin alles voor u geregeld is. 

Deze aanbieding kan worden geboekt van 1 april tot 1 oktober op dinsdag, woensdag en 
donderdag. Vakanties en feestdagen in overleg. 

Dag & nacht in de Peel! 




