“Onze manier van leven laten zien”
Graag stellen wij ons even aan u voor:
wij zijn Wim en Adrie Veldhuizen en
wonen sinds 2009 op Groot Overhorst.

Routebeschrijving

Bed & Breakfast Groot Overhorst is centraal gelegen.
Met de auto neemt u vanaf de A1 (Apeldoorn - Amsterdam)
afslag Voorthuizen (zie kaartje).
U kunt ook gerust met het openbaar vervoer komen.
De bus (lijn 105 en 102) stopt in het centrum van

In het dagelijkse leven zijn wij melkvee-

Voorthuizen (halte De Punt). Met de trein stapt u uit

houders. Een traditioneel beroep, maar

u even op!

bij station Barneveld Noord. Eén belletje en wij halen

Een overnachting
bij Groot Overhorst,
een belevenis op zich!

wij voeren dit op een moderne manier uit.
Zo melken wij onze koeien met een melkrobot. In een landelijk en rustig decor op
de meest moderne manier koeien melken…
Dát is onze manier van leven en dit willen
wij graag met onze gasten delen! Wij
bieden u elke dag de kans om zélf te zien,
te horen én te ruiken wat het nu precies
inhoudt.

Ook delen wij graag onze gastvrijheid
met u! Wij doen er alles aan om u op onze
persoonlijke wijze een onbezorgd verblijf

Bed & Breakfast Groot Overhorst
Overhorsterweg 32
3781 ND Voorthuizen
Tel. 06-15148116
info@grootoverhorst.nl
www.grootoverhorst.nl

te bezorgen. Kortom, laat u verwennen
door de Veluwse gastvrijheid en geniet
van de schoonheid. Wij beloven u dat
alle ingrediënten voor een geslaagde
minivakantie of zakelijke overnachting
ruimschoots aanwezig zullen zijn…
Bed & Breakfast Groot Overhorst
Overhorsterweg 32 • 3781 ND Voorthuizen
www.grootoverhorst.nl

“Over plek en omgeving lyrisch”

‘Het achterhuys’

het Veluwse dorp Voorthuizen. Voorthuizen is niet voor

kooi met een fraai uitzicht over de weilanden en bossen.

Bed & Breakfast Groot Overhorst ligt aan de rand van

niets zeer geliefd bij toeristen uit zowel eigen land als
van over de grenzen. De ongerepte natuur vol bossen,

landweggetjes, plassen en heide gecombineerd met de

Dit appartement ligt aan de achterzijde van de schaapsAls u de gordijnen opentrekt ziet u schapen, koeien en
loslopende reetjes.

gastvrijheid van de bewoners én de ongekende mogelijk-

‘Het voorhuys’

En dan hebben wij het nog niets eens over de plek

met een fraai uitzicht over de weilanden en bossen.

heden voor een dagje uit maken het gebied uniek.
zelf waar de monumentale schaapskooi met
appartementen is gevestigd…

Een dagje museum of struinen op een lokale markt?

Liever op de fiets -met of zonder lunchpakket- door de

bossen of toch maar wandelen op het geliefde Klompenpad? ’s Avonds tafelen in één van de restaurants in de

buurt en vervolgens de dag afsluiten op het terras rondom
de schaapskooi genietend van de ondergaande zon?!
Alles is mogelijk.

Appartementen verscholen in schaapskooi…

Stap binnen in een uit begin 1900 daterende oude

monumentale schaapskooi dat doet denken aan vervlogen
tijden, maar waarin twee moderne appartementen liggen
verscholen: ‘het achterhuys’ en ‘het voorhuys’.

Beide appartementen ademen door het gebruik van

Dit appartement ligt aan de voorzijde van de schaapskooi

Faciliteiten:
✔ Eigen badkamer met douche/wastafel/toilet
✔ Aparte slaapkamer met één tweepersoonsbed 		
(mogelijkheid twee eenpersoonsbedden)

✔ Living met gezellig zitje, eettafel
✔ Keukenblok met combimagnetron (geen
kookgelegenheid), koffiezetapparaat en
waterkoker

✔ Tv en internet
✔ Ontbijt
✔ Lunchpakket in overleg

veel hout een warme en landelijke sfeer uit, maar zijn

Ideale nachtrust voor de zakelijke toerist

De hoge plafonds en grote raampartijen geven een ruim-

ook een verademing. Rust en ruimte zorgen voor de nodige

tegelijkertijd voorzien van alle gemakken én comfort.

telijk gevoel. Als u vanuit uw appartement naar buiten

kijkt wordt u getrakteerd op een puur en weids uitzicht…

U wilt ontbijten met een idyllisch uitzicht? Wij serveren
het op uw kamer of zetten het voor u klaar.

In de gezamenlijke ruimte is een koelkast waar u tegen

een kleine vergoeding drankjes uit kunt halen. Er liggen

leuke spelletjes, magazines en kranten en tal van folders

Na een dag vergaderen of hard werken is Groot Overhorst
ontspanning in combinatie met moderne gemakken! Tot
uw beschikking is tv en (draadloos) internet. U slaapt
op een comfortabel bed in een landelijke omgeving.

Wij verzorgen de volgende dag een goed ontbijt zodat u

er weer tegenaan kunt. Bovendien ligt Groot Overhorst
centraal in het land en bent u zo bij de snelweg!

Tenslotte staat uw auto veilig én gratis geparkeerd.

en handige informatie over de regio. Tevens is er een

Prijzen

parkeerplaats voor uw auto. Rondom de schaapskooi

kijk op www.grootoverhorst.nl of neem gerust contact

overdekte fietsenstalling met oplader en een (gratis)
zijn terrassen aangelegd.

Voor prijzen en beschikbaarheid van de appartementen
op via nummer: 06-15148116.

