Bed & Breakfast
Ouderkerk aan den IJssel

René en Monique Bos
IJsseldijk-Noord 55
2935BH Ouderkerk aan den IJssel
Tel. 0180-687047
info@ijsselbloem.nl
www.ijsselbloem.nl
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nze B&B is gelegen in een oude boerderij,
gebouwd omstreeks 1875 en ligt in Ouderkerk aan
den IJssel, een dorpje langs de rivier De Hollandsche
IJssel. De boerderij is ongeveer 130 jaar in gebruik
geweest als melkveehouderij en kaasmakerij. Sinds een
aantal jaren is de boerderij in gebruik als woonhuis. In
2010 zijn wij de trotse eigenaar geworden en hebben
vanaf dat moment met groot enthousiasme verbouwd,
herbouwd, vernieuwd en gerenoveerd. Het resultaat is
een fijne woning met een sfeervolle B&B.
De B&B heeft een eigen entree en woonkeuken op de
begane grond. Op de eerste etage bevinden zich twee
2-persoonskamers. Er is een badkamer met douche,
wastafel en toilet op de gang.
Vanuit de tuin met diverse terrassen heeft u uitzicht
over de weilanden waar de koeien en schapen grazen.
IJsselbloem B&B is een uitstekend adres voor (fiets)
vakantiegangers, maar natuurlijk ook als u vanwege
bijvoorbeeld familie- of werkbezoek in de regio één of
meerdere nachten wilt logeren.
Onze B&B is op loopafstand van het dorp
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oor meer informatie en reserveringen kunt u een
bezoek brengen aan onze website:
www.ijsselbloem.nl of bellen met tel.0180-687047
Wij ontvangen u graag als onze gast. 
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uderkerk aan den IJssel ligt in het oer-Hollands
poldergebied “de Krimpenerwaard”. Het uiterlijk
van het landschap wordt bepaald door uitgestrekte
weilanden met koeien, schapen en weidevogels,
bloemrijke slootkanten langs veenriviertjes en weidse
vergezichten met monumentale boerderijen.
IJsselbloem B&B is een uitstekend uitgangspunt voor
allerlei uitstapjes in deze prachtige natuur. Er zijn vele
fiets- en wandelpaden in de omgeving. Ook zijn er
leuke en bijzondere steden binnen handbereik zoals
bijv. Rotterdam, Gouda en Schoonhoven. De molens
van Kinderdijk, welke op de Werelderfgoedlijst van
Unesco staan, vindt u op ca.10 min. rijden.

