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EDELSTENEN MUSEUM/WINKEL DE OUDE AARDE
Starten bij
RESTAURANT ‘T VONDER
Binnenpad 14
8355 BP Giethoorn

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ ★
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★
Loop afstand :★ ★
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★ 
Rollator :★ ★
Rolstoel :geen 

Op donderdag 1 juni 2023 verblijven wij op twee locaties. 

Het ochtendprogramma vindt plaats in restaurant ’t Vonder. In de middag gaan we lopend naar het 
Museum, waar we in 2 groepen een rondleiding krijgen. We gebruiken de gehele dag de 
parkeerplaats van dit restaurant. En aan het eind van de dag is het afscheidsdrankje ook weer in dit 
restaurant. Lopen met een rollator is lastig doordat we over de Giethoornse bruggetjes moeten.

Bereikbaarheid
Het restaurant ‘t Vonder is met OV matig bereikbaar. Vanaf NS Station Steenwijk neemt u de OV 
Regio IJsselmond Bus 70 naar Bushalte Dominee Hylkemaweg in Giethoorn en dan is het nog 
ongeveer 20 minuten lopen. Wij vragen dan ook bij aanmelding aan de autorijders of zij bereid zijn 
om eventueel mensen op te halen bij Bushalte Dominee Hylkemaweg. En hopen die te koppelen aan 
degenen die met OV komen. Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.
Met de auto is het gemakkelijk om over de N334 te rijden die tussen Steenwijk en de Blauwe Hand 
ligt. De weg N334 heet daar Beulakerweg. Komend van af de Blauwe Hand gaat u voor Giethoorn 
rechtsaf de Deukten op. U rijdt tot eind door en gaat dan rechtsaf de Kerkweg op. De Kerkweg gaat 
over op het Binnenpad. Aan het eind van het Binnenpad gaat u rechtsaf de parkeerplaats op van 
restaurant ‘t Vonder

Café Restaurant ’t Vonder
Deze locatie is gelegen aan de dorpsgracht van het unieke waterrijke dorp Giethoorn. Giethoorn ligt 
in de kop van Overijssel, omgeven door de natuurgebieden ‘De Wieden’ en ‘De Weerribben’. Hierdoor 
is Giethoorn omgeven door water en prachtige ongerepte natuur. Kortom, kom genieten van al het 
moois wat Giethoorn biedt.
Op het terras en vanuit het restaurant en de serre van Café Restaurant ’t Vonder heeft u een prachtig 
uitzicht op de dorpsgracht. In de zomermaanden is er overdag veel te beleven op en om het water en 
in de avond zijn het terras en de bruggen verlicht. Hierdoor ontstaat een unieke sfeer die alleen in 
Giethoorn te proeven is.

Museum
De Oude Aarde, een stééngoed idee!
Een leuk, klein en informatief museum op een mooie locatie aan het water.
Ontdek de schoonheid van moeder natuur bij De Oude Aarde in Giethoorn. Het museum is opgericht 
in 1969 door René Boissevain. De eerste stenen die hun plek in het museum vonden, waren zelf 
verzamelde Australische agaten. De mooiste werden in een vitrinekast gezet en konden voor een 
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kwartje bekeken worden. De andere agaten werden in de winkel verkocht. 
Museum De Oude Aarde is een museum voor mineralen en fossielen. In dit museum begeeft de 
bezoeker zich in de wereld van edelstenen en fossielen uit de diepten der aarde. Het museum is net 
een ontdekkingstocht waar je op expeditie gaat. Zo is er een afdeling met uv-licht waar de 
schoonheden van de stenen oplichten. Het museum laat op die manier de schoonheid van de natuur 
zien. Verder ontdek je het verhaal over mineralen en besef je dat die overal om je heen zijn. Zo 
bestaan de onderdelen van een auto uit mineralen, want ijzer is een mineraal.

Winkel
Voor elk budget slaagt u in deze edelstenen winkel: U kunt hier souvenirs of geschenkartikelen van of 
met edelstenen en sierstenen kopen. Maar ook is er een ruime keuze aan mineralen en fossielen die u 
kunt kopen.
Bent u ‘in’ voor iets zéér bijzonders? Bekijkt u dan eens de fraaie collectie zilver en gouden sieraden 
in onze edelstenen winkel, uiteraard smaakvol gecombineerd met edelstenen. Verder kunt u in onze 
edelstenen winkel steengravures, ruwe en gepolijste mineralen en edelstenen kopen.

Blootgesteld aan de koele lucht koelde lava in hoog tempo af en verhardde. Hierdoor konden de vele 
duizenden luchtbellen die nog in de lava aanwezig waren niet meer ontsnappen. Gevangen in de 
steeds harder wordende lava ontstond er een zeer grote druk in deze luchtbellen die, nog steeds 
onder zeer hoge temperaturen, zich over miljoenen jaren langzaam vormden tot kristallen binnen 
deze gasbollen. Deze gasbollen worden onder andere in Mexico gedolven uit een gigantische 
uitbarsting die daar plaats heeft gevonden.
Na 44 miljoen jaar gevangen zijn geweest in deze bollen kan je eindelijk de verborgen schat 
blootleggen bij het kraken van de zogenaamde “Mexicaanse Kristalbollen”.

Meld je hier aan
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