
HOFWEKEN 2017

Geheel verzorgde senioren 
themavakanties op de Veluwe

Gastvrijheid
UIT HET        HART!



WARM WELKOM

Sinds jaar en dag organiseert Hof van Putten compleet verzorgde 
vakanties voor senioren. Tijdens onze vakantieweken kunt u genieten van 
ouderwetse gezelligheid in een prachtige natuurrijke omgeving. De Veluwe 
staat bekend om haar mooie natuur met bossen, uitgestrekte heidevelden, 
zandvlaktes en gezellige dorpjes. Eén van die dorpjes is Putten, het dorp 
waar de natuur de kleur bepaalt.

U verblijft de gehele vakantie in ons comfortabele hotel Hof van Putten. 
Voor elke vakantieweek hebben wij een thema geselecteerd dat te maken 
heeft met de dagtochten die wij gaan maken, uiteenlopend van rondvaarten 
op de Nederlandse rivieren tot bezoeken aan musea en demonstraties van 
ambachtslieden. Mooie busreizen waarbij aan alles is gedacht en het u 
aan niets zal ontbreken; comfort, gezelligheid, lekker eten en drinken en 
onvergetelijke belevenissen met elkaar. 

Naast de excursies komt u tijdens onze vakantieweken ook even helemaal 
tot rust bij Hof van Putten. Elke dag verzorgen wij voor u een ontbijt, lunch 
en diner en sluiten wij de dagen af met een afwisselend avondprogramma. 
Wij bezoeken de Puttense weekmarkt en er is voldoende ruimte om op 
eigen gelegenheid de prachtige Puttense natuur te verkennen. 

Gedurende deze vakantie geven wij aandacht aan onze christelijke identiteit. 
Zo is er op zondag als vanouds een zangavond en zullen er tussendoor 
momenten zijn voor bezinning en goede gesprekken. Wanneer u bij ons te 
gast bent, heeft u écht vakantie en voelt het toch vertrouwd.

Wij heten u van harte welkom bij Hof van Putten! 

Hartelijke groet,
Directie en medewerkers Hof van Putten 

€ 20,-*

Upgrade
UW KAMER NAAR 

EEN SUITE

*Prijs per kamer per nacht



VAKANTIE MIDWEEK WEEK  

Glashelder ma 19/6 – vr 23/6 € 389,- za 17/6 – za 24/6 € 565,-

Het Tinnen Soldaatje ma 3/7 – vr 7/7 € 389,- za 1/7 – za 8/7 € 565,-

Bloemenpracht ma 10/7 – vr 14/7 € 389,- za 8/7 – za 15/7 € 565,-

Kastelen en buitenplaatsen ma 17/7 – vr 21/7 € 389,- za 15/7 – za 22/7 € 565,-

Natuurlijk Oldebroek ma 24/7 – vr 28/7 € 389,- za 22/7 – za 29/7 € 565,-

Chocolade fantasie ma 7/8 – vr 11/8 € 389,- za 5/8 – za 12/8 € 565,-

Gezellig Giethoorn ma 14/8 – vr 18/8 € 389,- za 12/8 – za 19/8 € 565,-

Hollandse klompjes ma 21/8 – vr 25/8 € 389,- za 19/8 – za 26/8 € 565,-

De Bakkersgilde ma 28/8 – vr 1/9 € 389,- za 26/8 – za 2/9 € 565,-

Kerst n.v.t. n.v.t. do 21/12 - do 
28/12 € 585,-

Oud & Nieuw n.v.t. n.v.t. do 28/12 - di 
02/01/´18 € 465,-

Kerst en Oud & Nieuw n.v.t. n.v.t. do 21/12 - di 
02/01/´18 € 999,-

HOFWEKEN 2017
Volpension

Wilt u meer informatie of telefonisch reserveren? 
Bel 0341 – 461850 of stuur een email naar info@hofvanputten.nl.  

U vindt ons ook op www.hofvanputten.nl. 

De vakantieweken zijn inclusief overnachting in een Comfortkamer, ontbijt, lunch, diner, 

koffie/thee en excusries. De hierboven genoemde bedragen zijn per persoon en  

exclusief toeristenbelasting (€1,08 p.p.p.n.) en reserveringskosten (€7,50 per boeking).

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Na reservering ontvangt u een reserveringsbevestiging en een informatieblad.



HOF VAN PUTTEN

WIJ BESCHIKKEN OVER 
113 KAMERS:

 
De Comfortkamers bevinden 
zich op de begane grond en op 
de eerste verdieping. Elke kamer 
is voorzien van een comfortabel 
bed, fijne douche, verhoogd 
toilet, tv en telefoon. In het hele 
hotel heeft u gratis toegang tot 
WiFi. Er zijn liften aanwezig. 
De kamers zijn even buiten het 
zalencomplex gesitueerd en zijn 
via een overkapping bereikbaar.

WEEK OF MIDWEEK
U kunt kiezen voor een week of 
een midweek vakantie, beide 
op basis van volpension. Bij 
een midweek is verlenging tot 
zaterdag mogelijk. 

KAMER UPGRADE*

* De genoemde prijzen zijn op basis van 

beschikbaarheid. 

•  73 comfortkamers
•  4 grote hoekkamers
•  4 hoekkamers voor mindervaliden
•  24 suites
•  8 junior suites

UPGRADE NAAR: P.K.P.N.

Grote hoekkamer € 10,00

Suite € 20,00

Junior suite € 17,50 



GLASHELDER

17 t/m 24 juni 2017

    Week  € 565,- p.p.

Midweek € 389,- p.p.

Wij nemen u mee naar Zuid-
Holland naar de rand van de 
Betuwe in “Glasstad” Leerdam 
om een bezoek te brengen aan 
het Nationaal Glasmuseum. 

Wij beginnen de tocht met 
een heerlijk kopje koffie en 
iets lekkers, daarna krijgen 
wij een demonstratie waarbij 
glasblazers voor onze ogen van 
zand, kalk en soda prachtige 
objecten creeëren van glas. 
Zij blazen het glas met een 
blaaspijp, trekken glasdraden, 
voegen kleur toe en zwaaien 
met de pijp, waardoor niet 
één object hetzelfde is. Dit 
indrukwekkende proces wordt 
in detail uitgelegd en kunt u 
vanaf de tribune volgen. 

 

Vervolgens maken wij een 
prachtige rondvaart op de rivier 
de Linge. 

Wij passeren onder andere 
de 15e eeuwse basiliek van 
Asperen, de stadswallen, het 
smalle sluisje bij Fort Asperen 
en kunnen onderweg genieten 
van de boomgaarden en 
uiterwaarden die geliefd 
jachtterrein zijn van reigers, 
ooievaars, ijsvogels en wilde 
ganzen.

Het glas is halfvol



HET TINNEN SOLDAATJE

1 t/m 8 juli 2017

    Week  € 565,- p.p.

Midweek € 389,- p.p.

Vakmanschap, nostalgie en 
technologie smelten samen 
tijdens deze vakantie. Wij 
reizen af naar het Brabantse 
dorp Alphen waar wij een 
bezoek brengen aan Tingieterij 
't Oude Ambacht. 

In deze nostalgische tingieterij 
krijgen wij een demonstratie 
van het echte vakmanschap; 
gieten, forceren en polijsten. 
Wij nemen een kijkje in de 
showroom waar meer dan 900 
verschillende tinnen artikelen 
te bewonderen zijn. Als u 
uw oog hebt laten vallen op 
een mooi exemplaar krijgt 
u uiteraard de mogelijkheid 
om deze  zelf aan te schaffen.  

 

Aansluitend maken wij een 
rondvaart door natuurgebied 
De Gouden Ham. 

Dit gebied ligt centraal in een 
prachtig divers landschap van 
rivieren, dijken, polders en 
rustieke dorpjes. Onderweg 
passeren wij  pittoreske 
plaatsjes zoals Maasbommel, 
Megen en Appeltern. Terwijl wij 
genieten van het uitzicht, geeft 
de kapitein ons uitleg over de 
bezienswaardigheden.

Oud Hollandse 
ambacht pur sang



BLOEMENPRACHT

8 t/m 15 juli 2017

    Week  € 565,- p.p.

Midweek € 389,- p.p.

Mooi, wat bloemen met 
mensen doen! Tijdens deze 
kleurrijke vakantie brengen wij 
een bezoek aan de Orchideeën 
Hoeve in de Noordoostpolder 
in Luttelgeest.

Zodra wij binnenkomen, wanen 
wij ons al direct in een tropisch 
regenwoud; een groene oase 
met schitterende watervallen, 
kleine houten bruggetjes en 
solide rotsformaties. 

In de 25.000 m² aan overdekte 
tropische tuinen vinden wij 
duizenden soorten wilde en 
zeldzame orchideeën. Op en 
top genieten voor de echte 
natuurliefhebbers onder ons. 

 

Op onze route komen wij hoog 
in de bomen exotische vogels 
en slingeraapjes tegen en in 
het water sierlijke vissen. 

In de grootste vlindertuin van 
Europa worden wij vervolgens 
omgeven door prachtige 
vlinders. Kortom, een echte 
tropische ontdekkingstocht in 
ons eigen kleine kikkerlandje.
Aan het einde van de dag kunt 
u de bloemenpracht zelf in 
huis halen in de winkel van de 
Orchideeën Hoeve. 

Gek op bloemen!



KASTELEN EN BUITENPLAATSEN

15 t/m 22 juli 2017

    Week  € 565,- p.p.

Midweek € 389,- p.p.

Varen, varen over de baren! 
De vakantieweek 'Kastelen 
en buitenplaatsen" is een 
echte aanrader. Tijdens deze 
vaarexcursie zien wij oude 
Hollandse glorie uit onder 
andere de Gouden Eeuw terug 
op onze route.

Een prachtige tocht leidt ons 
over de rivier de Vecht, met 
langs haar oevers weelderige 
tuinen van de diverse oude 
buitenhuizen die in de 17e eeuw 
door succesvolle Amsterdamse 
handelaren gebouwd zijn.  
Theekoepeltjes, historische 
gebouwen, kerken en kastelen, 
wij kijken onze ogen uit tijdens 
deze prachtige boottocht. 

Vroeger was de Vecht een 
belangrijke hoofdvaarweg 
tussen Utrecht en Amsterdam. 

Vele trekschuiten vervoerden 
hun lading over de Vecht. 
Vandaag de dag is er veel 
recreatievaart en varen er 
prachtige salonboten en veel 
sloepjes en plezierjachten. 
Deze tocht is een lust voor het 
oog, want de Utrechtse Vecht 
staat bekend als een van de 
mooiste rivieren in Nederland. 

Hollands welvaren



NATUURLIJK OLDEBROEK

    Week  € 565,- p.p.

Midweek € 389,- p.p.

De appel valt niet ver van 
de boom. Dat gaan wij deze 
vakantie samen ervaren bij de 
Fruittuin van de familie Verbeek 
in Oldebroek.

In deze prachtige fruittuin 
groeien meer dan 80 soorten 
fruit. Na een heerlijk kopje 
koffie mogen wij  het verse fruit 
in de prachtige boomgaard 
zelf plukken en winkelen in de 
Boerenlandwinkel.

Tijdens de rondleiding die wij 
krijgen vertelt de familie ons 
hoe het bedrijf is ontstaan en 
hoe zij sproeien, oogsten of 
snoeien. Wij proeven van de 
pure natuur en het platteland.  

De smaak van het platteland 
houden wij vast als wij daarna 
afreizen naar Boerderijmuseum 
De Bovenstreek. 

In dit museum krijgen wij 
een goed beeld van het 
boerenleven zoals dat vroeger 
was, compleet met authentieke 
kamers en meubilair. In de stal 
vinden wij unieke Veluwse 
klederdrachten met oorijzers, 
sieraden en tassen. Wij wanen 
ons helemaal terug in de tijd!

22 t/m 29 juli 2017

Appeltje voor de dorst 



CHOCOLADE FANTASIE

5 t/m 12 augustus 2017

    Week  € 565,- p.p.

Midweek € 389,- p.p.

Tijdens deze 'smakelijke' 
vakantieweek zakken wij af naar 
het Zuid-Hollandse Ridderkerk 
waar wij een bezoek brengen 
aan chocolade atelier Van 
Noppen.

Chocolatier Van Noppen  maakt 
al ruim tien jaar een overheerlijk 
en breed assortiment van 
chocoladedelicatessen. Wij 
nemen letterlijk en figuurlijk 
een kijkje in zijn keuken en 
volgen meneer Van Noppen 
als hij aan de slag gaat met 
vorm- en moduleerbonbons en 
chocoladefiguren. Natuurlijk 
mogen wij ter plekke de 
kwaliteit van de bonbons 
proeven. Verser kan bijna niet!

Na al dit lekkers rijden wij door 
naar een van de populairste 
attracties van Nederland: de 
molens van Kinderdijk.

Wij rijden in dit bijzondere 
gebied langs de rivier en langs 
de 19 historische molens van 
Kinderdijk. De molens dateren 
bijna allemaal uit 1738 en 
1740. Zij zijn oorspronkelijk 
gebouwd om het water uit de 
laaggelegen polder omhoog te 
pompen. Een prachtig plaatje!

Nederlandse
lekkernijen



GEZELLIG GIETHOORN

12 t/m 19 augustus 2017

    Week  € 565,- p.p.

Midweek € 389,- p.p.

Deze vakantie nemen wij u mee 
naar een bijzondere plek in 
Nederland. Het kleine Venetië, 
in de kop van Overijssel. 
Giethoorn, land van het water, 
waar de bootjes als gondels 
door de grachten varen! 

Wie in Nederland kent het 
waterrijke Giethoorn niet? Vele 
bruggetjes, zij leiden ons naar 
vroeger. Mooie boerderijtjes 
met levensbomen boven de 
deuren, als teken van veel 
geluk. Een kleine oase, zomaar 
genieten! Even ver van de 
bewoonde wereld.

Er zijn al vele mooie verhalen 
over Giethoorn geschreven, 

maar deze week gaan wij het 
het gevoel, waar de dichters 
over schrijven, zelf ervaren. 

Wij verkennen de waterwegen 
van het nostalgische Giethoorn 
per rondvaartboot. "Giethoorn, 
land van sprankelde golven, 
molens, riet en gezelligheid!" 
Een heerlijke dag varen en 
genieten van de schitterende 
omgeving van de Weerribben. 
En zo zitten wij deze vakantie 
samen in hetzelfde schuitje. 

Hollands Venetië



HOLLANDSE KLOMPJES

19 t/m 26 augustus 2017

    Week  € 565,- p.p.

Midweek € 389,- p.p.

Vandaag kunnen wij het op 
onze klompen aanvoelen! In 
het Noord-Brabantse Dussen 
brengen wij namelijk een 
bezoek aan Klompenmakerij 
Den Dekker. 

Wij worden warm onthaald in 
de klompenmakerij met een 
kopje koffie en een gebakje 
en wanen ons even helemaal 
terug in de tijd.

In de werkplaats laat de 
klompenmaker ons zien hoe 
een klomp wordt gemaakt uit 
één blok hout, met slechts 
een handje vol gereedschap 
en zonder machines. Een echt 
oudhollandse ambacht!

Hij tekent de motieven en snijdt 
de versiersels, net als vroeger, 
met de hand op de klompen.

De klompenmaker brengt  zijn 
demonstratie met veel humor, 
leuke anekdotes en mooie 
verhalen van vroeger. 

Naderhand krijgen wij natuurlijk 
de gelegenheid om samen 
door de winkel te snuffelen 
voor nog wat mooie souvenirs.

Ouderwets genieten



DE BAKKERSGILDE

26 augustus t/m 2 september 2017

    Week  € 565,- p.p.

Midweek € 389,- p.p.

Bent u op zoek naar een 
gezellige vakantie waarin u 
helemaal tot rust komt en 
mooie bezienswaardigheden 
bezoekt? Komt voor de bakker! 
Deze week bezoeken wij 
Hattem en nemen wij een kijkje 
in het het beroemde Nationaal 
Bakkerijmuseum.

In dit nostalgische museum 
worden wij allereerst warm 
ontvangen met een kopje 
koffie en wat lekkers. Daarna 
bekijken wij samen de collectie 
die in het museum verzameld 
ligt.  Spullen van o.a. de 
maalderij, bakkerij, kokerij en 
schenkerij van vroeger. Weer 
even helemaal terug in de tijd!

Als wij samen door het 
museum lopen, zien wij de 
samenwerking tussen de boer, 
de molenaar en de bakker 
overal in terugkomen.

Zien, horen, proeven, ruiken, 
doen en voelen, het staat 
allemaal centraal tijdens deze 
heerlijke vakantie.

Als warme broodjes

Let op!
Tijdens deze 

vakantie is het 
van belang dat u 

nog aardig ter 
been bent.



KERST

21 t/m 28 december 2017

    Week  € 585,- p.p.

Buiten is het koud en donker, 
maar binnen brandt de kachel 
en heerst een warme en 
gezellige sfeer. Kerst is een tijd 
van samenkomen en samenzijn. 
Ook dit jaar hebben wij voor u 
een mooie Kerst vakantieweek 
samengesteld boordevol 
feestelijke verrassingen. Het 
zal u aan niets ontbreken!

Traditiegetrouw kunt u 
deelnemen aan de  wekelijkse 
morgentochten en dagtochten. 
De bestemmingen blijven 
nog een verrassing! De uitjes 
worden afgewisseld met 
originele spelprogramma's en 
maken de lange winteravonden 
warm en gezellig.

Op de vooravond van Kerst 
brengen wij een bezoek 
aan de 'Volkskerstzang' in  
sporthal Putter Eng. Een 
prachtige samenzang wordt 
hier afgewisseld door zang van 
diverse koren.

Op tweede kerstdag mogen 
wij samen genieten van 
een  overheerlijk kerstdiner 
in een feestelijk aangeklede 
zaal met gezellig kaarslicht, 
voordrachten en liederen!

Samenzijn



OUD EN NIEUW

28 december 2017 t/m 02 januari 2018

    Week  € 465,- p.p.

Wat dacht u van een 
feestelijke afsluiting van 2017? 
Gezamenlijk de laatste dagen 
van het jaar afstrepen onder 
het genot van heerlijke hapjes 
en drankjes?

Deze laatste vakantieweek van 
2017 vieren wij zoals gebruikelijk 
samen een ouderwets gezellige 
jaarwisseling.

Zoals u van ons gewend bent 
organiseren wij natuurlijk ook 
de wekelijkse bustochten. 
Wij bieden u gezellige, halve 
dagtochten in misschien wel 
een winters landschap. De 
bestemmingen blijven nog een 
verrassing!

Uiteraard hebben wij deze 
vakantieweek ook leuke en 
gezellige spelavonden voor u 
in petto.

De overheerlijke goudbruine 
oliebollen en een glaasje 
bubbels  zullen zeker niet 
ontbreken tijdens deze 
gezellige laatste dagen van het 
jaar.

Wij hopen, met u, op heil en 
zegen voor het nieuwe jaar.

De allerbeste wensen!



Maak uw vakantie compleet:
 
 opwaardering naar een luxere kamer mogelijk
 behandeling bij onze schoonheidssalon te reserveren
 wandel- en fietsroutes bij onze receptie verkrijgbaar
 (elektrische) fietsen te huur

Haal- en brengservice
Wij bieden u service van deur tot deur. Woont u tot 50km bij 
Hof van Putten vandaan, dan halen wij u op en brengen u 
thuis voor slechts € 15,- p.p. per enkele reis. Voor elke extra  
kilometer verder rekenen wij € 0,35 per kilometer.

Familiefeest
Heeft u iets te vieren? Denk dan eens aan Hof van Putten! 
Met diverse zalen, centraal gelegen in Nederland, op 10 
minuten afstand van de A28, gratis shuttle service van/naar 
station Putten en een bushalte voor de deur is de perfecte 
locatie voor uw feest, verjaardag of jubileum.

Verzoek
Soms komt door ons verstuurde post retour bij Hof van Putten. 
Wilt u wijzigingen aan ons (laten) doorgeven? Dit kan via  
telefoonnummer 0341 - 461850 of stuur een e-mail aan  
info@hofvanputten.nl. Bij voorbaat dank. 

EXTRA INFORMATIE



Dit formulier volledig ingevuld verzenden aan Hof van Putten,
Harderwijkerstraat 14, 3881 EH Putten. U kunt het formulier ook 

inscannen en mailen naar info@hofvanputten.nl 

Invullen met blokletters s.v.p. / omcirkel wat van toepassing is

Aanhef   : Dhr. / Mevr. / Familie
Naam    : ......................................................................................
Adres   : ......................................................................................
Postcode en plaats : ......................................................................................
Telefoon   : ......................................................................................
Aantal personen  : ......................................................................................

   Annuleringsverzekering €25,-     : Ja / Nee
   Ophalen van treinstation Putten om 15:00 uur  : Ja / Nee 
   Deur tot deur haal- en brengservice   : Ja / Nee 

Vakantieperiode  : 1e keus: van ............................. t/m ............................
      2e keus: van ............................. t/m ............................
      3e keus: van ............................. t/m ............................ 
 
Dieetwensen  : ......................................................................................
Bijzonderheden  : ......................................................................................
Voorkeur kamer nr. : ......................................................................................
Ik kom voor de   ............................................... keer naar Hof van Putten

Wie mogen wij bij calamiteiten voor u bellen? 
Naam:  .........................................................Telefoon:  .......................................

AANMELDFORMULIER 

TELEFOON: (0341) 461850  WWW.HOFVANPUTTEN.NL





HANDIG OM TE WETEN

   gratis vervoerservice van/naar treinstation Putten op   
  dag van aankomst om 15:00 uur en op dag van  
  vertrek om 10:00 uur (gelieve vroegtijdig reserveren)
   er zijn kamers op de begane grond en op de eerste  
  verdieping (er zijn liften aanwezig)
   er zijn kamers op de begane grond speciaal  
  voor mindervaliden
   uw koffer wordt gratis naar uw kamer gebracht
   een telefoon en tv zijn op uw kamer aanwezig
   om de dag krijgt u schone handdoeken op uw kamer
   driemaal per week wordt uw kamer schoongemaakt
   ons hotel en het vervoer zijn rookvrij
   ons hotel is huisdiervrij
   er wordt vet- en zoutarm voor u gekookt
   wekelijks is er een overzicht van lokale kerkdiensten
   u kunt gratis gebruik maken van een rollator of  
  rolstoel (gelieve vooraf  reserveren) 
   er zijn geen bijkomende excursiekosten



HARDERWIJKERSTRAAT 14
3881 EH PUTTEN

TEL: 0341 - 461850
INFO@HOFVANPUTTEN.NL
WWW.HOFVANPUTTEN.NL

HOFWEKEN 2017

Gastvrijheid
UIT HET        HART!

   HAAL-BRENG ARRANGEMENT*
U brengt uw vader, moeder, buren of kennissen met alle liefde 

naar Putten voor de Hofweken. Geniet zelf ook van de prachtige 
omgeving en geweldige gastvrijheid van Hof van Putten. 

* 3-gangen diner in Restaurant Smakelijck, één overnachting 
in een Comfortkamer en ontbijtbuffet voor slechts € 99,-. 

Bel en reserveer nu!


