
Maak kans op een goudzoekerstrip in Salland of Vechtdal! 
Asperges worden ook wel het witte goud genoemd. Wil jij kans maken op een goudzoekerstrip in de regio Salland of Vechtdal? 
Een Goudzoekerstrip is een paar daagjes weg voor het hele gezin bij 5-sterren vakantiepark Beerze Bulten of op een verblijf in een Grondulow tussen de koeien bij Koe in de Kost. Leuk toch?

Aanmelden kan tot 15 mei. Kijk  voor de actievoorwaarden op www.visitoost.nl/hetwittegoud www.visitoost.nl/hetwittegoud
Doe mee (vraag je ouders) en ga  naar:

Bekijk de locaties van deze winactie: www.beerzebulten.nl & www.koeindekost.nl



Tuinderij Ernie van der Kolk
Hout Es 4, 7722 VP Dalfsen, 06-55575769

www.ernievanderkolk.nl

Asperge Boederij het Nijenhuis
Rheezerweg 127, 7795 DB Diffelen, 0523-251866

www.hetnijenhuis.nl 

Aspergeboerderij De Boerkamp
Oranjelaan 19, 7431 AA Diepenveen, 0570-591420

www.deboerkamp.nl 

Ogink Asperges
Overkampsweg 3, 8102 PH Raalte, 0572-351404

www.oginkasperges.nl 

Tuinderij Veldink
Wetermansweg 10b, 7431 RD Diepenveen, 06-10643646

 

Je ziet ze groeien...
De lekkerste Asperges
van Salland & vechtdal
Vind je het leuk om een rondleiding te krijgen en meer te we-
ten over de asperges? Neem dan contact op met de telers. 
Ze laten je graag hun boerderij zien ...

9 LEUKE asperge wist je datjes ...
1. Asperges kunnen bij warm weer met gemak 10 centimeter per dag groeien.
2. Je kunt testen of asperges vers zijn. Dit doe je door ze langs elkaar te wrijven. Als ze een piepend geluid maken weet je dat je goed zit.
3. Nederlanders eten ongeveer 800 gram asperges per jaar per persoon.
4. Asperges beginnen te groeien bij een (bodem)temperatuur van 12 graden.
5. Witte asperges moeten altijd goed geschild worden voordat je ze kunt eten, maar zijn ook geschild verkrijgbaar. Lekker makkelijk!
6. Als je asperges schilt en daarna invriest kun je er tot 6 maanden later nog van genieten.
7. Asperges worden geoogst als ze 22 cm lang zijn, deze lengte bepaalt ook de hoogte van de aspergebedden.
8. Het aspergeseizoen duurt van april tot 24 juni, Sint Jan.
9. De langste asperge ooit gestoken is 3,11 meter lang. 

Dalfsen
Herberg de Witte Gans www.wittegans.nl

Hof van Dalfsen www.hofvandalfsen.nl

Mooi Rivier www.mooirivier.nl

Hotel & Restaurant de Barones www.debaronesdalfsen.nl 
Damsholte
Streekrestaurant de Vechtdalkok www.vechtdalkok.nl 
DIEPENVEEN
Hotel Gaia www.hotelgaia.nl 
Hardenberg
Amused Food & Wine www.amused.green

Rheezer Bistro De Rheezerbelten www.rheezerbelten.nl

Bokkepruik Restaurant en Hotel www.bokkepruik.nl 
HEINO
Restaurant Jan Steen www.restaurantjansteen.nl 
Hellendoorn
Landgoed de Uitkijk www.landgoeddeuitkijk.nl

Restaurant de Hazelaer www.restaurantdehazelaer.nl 

Lekker op je bordje...
het witte goud uit 
het oosten

Loozen
Landhoeve de Zwiese www.zwiese.nl 
Mariënheem
Restaurant Bagatelle www.bagatelle.nl 
Nijverdal
Bistro De Oale Ste www.oaleste.nl  
Ommen
De Zon Hotel & Restaurant www.dezon.nl

Hampshire Hotel & Spa Paping www.restaurantpaping.nl

Brasserie Tante Pos www.tantepos.nl

Restaurant Ekkelenkamp www.ekkelenkamp-ommen.nl 
Rheeze
Sprookjescamping de Vechtstreek www.sprookjescamping.nl 
Schalkhaar
Eten bij Pa & Ma www.etenbijpaenma.nl 
Staphorst
Hotel en Restaurant Waanders www.hotel-waanders.nl 
Stegeren 
Restaurant de Bootsman www.debootsman.nl  
Vilsteren
De Klomp Charme Hotel Restaurant www.herbergdeklomp.nl

www.visitoost.nl/hetwittegoud
Smaakt dit naar meer? Neem dan een kijkje op:


