Doorlopende exposities
en activiteiten.
Juli 2021
Diverse nieuwe wandel en fietsrouten
VVV Dinxperlo. Dagelijks te koop en te
lopen. Een wandeltocht of fietsroute
door de mooie omgeving van
Dinxperlo en Duitsland. Vanaf:
€ 1,95 per route. Doordat tot nu toe de
horeca gesloten was, blijven de soepbonnen van de Wandelroute van de
maand geldig en kunt u inwisselen
tijdens openingstijden.
Fietsroute van de maand.
Voor de maand juli hebben we weer
een mooie route gemaakt. Er zijn twee
afstanden, van ± 21.5 en van ± 45 km.
Deze keer gaat de route via een groene
grensovergang richting Engbergen.
Hier kan de keuze gemaakt worden
tussen de beide afstanden. De lange
route maakt een extra lus, richting
Megchelen, langs de “Moezeköttel”,
“Min40celcius” en de DRU en gaat
samen met de korte route via Voorst
weer terug naar Dinxperlo. Onderweg
is er voldoende horeca om iets te
gebruiken. (niet alle horeca is elke dag
open) De fietsers kunnen zelf een dag
uitkiezen om te gaan fietsen en zo
genieten van de mooie natuur en de
rust. De route is vanaf 30 juni, voor
€ 2,50 te koop, tijdens de openings tijden, bij VVV Dinxperlo Markt 4.
Om alvast te noteren, zomerfiets
tochten; 25 juli, 5 en 22 augustus.
Fietsroute van de maand Bredevoort.
Deze fietstocht van ca. 50 km brengt u
langs veel mooie plekjes in de
Gemeente Aalten met een korte visite
aan de Duitse kant van de grens.
Daarnaast is er nog een optie de
tocht met 2,5 km te verlengen die
zeker de moeite waard is. Via het
Aaltense Goor met unieke, prachtige
doorkijkjes gaat het over goed onder houden wegen en fietspaden richting
Varsseveld, Sinderen en de Heurne.
Om daarna tweemaal via de groene
grens terug te fietsen naar Bredevoort.
Onderweg zijn er voldoende Rust punten, Horecagelegenheden en
bankjes om even uit te rusten en van
de rijke variatie in onze prachtige
Achterhoek te genieten. Vanaf begin
juli ligt de route klaar bij VVV
Bredevoort, Markt 8. Ook zijn de
voorafgaande routes nog beschikbaar.
Kosten € 2,50 per routeboekje, bij VVV
Bredevoort, Markt 8. Tel. 0543-452380
vvvbredevoort@gmail.com
VVV Aalten fietspakket.
Wij zijn bereikbaar onder
telefoonnummer 0543-473052 of per
mail info@vvvaalten.nl.
Omdat we blij zijn u weer te kunnen
begroeten hebben wij een prachtig
fietspakket voor u samengesteld, als
WELKOM voor de aantrekkelijke prijs
van € 2,95. In het pakket vindt u 2
mooie fietsroutes en vele extra's. Eén
van de routes is de 'Bevrijdingsroute'
die wegens groot succes herdrukt is.
VVV-kantoor Markt 12 Aalten.
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Koppelkerk Bredevoort.
Expositie: Zonder verbeelding
is er niets. Vanaf 28 mei t/m 4 juli.
Meer dan tien jaar lang werkte hij aan
een indrukwekkende serie collages:
onder het motto ‘Zonder verbeelding is
er niets’ schiep Henk Visser (1953-2019)
een bijzondere, vervreemdende serie
werken. Droombeelden uit het nieuwe
verleden die met (digitale) schaar en
lijm aan elkaar werden geplakt.
Rondleidingen: Elke vrijdag, zaterdag en
zondag biedt de Koppelkerk om 14.00
en 15.00 uur een uitgebreide rond
leiding aan door de expositie.
Reserveren is noodzakelijk.
Vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00
uur. Entree: € 6,00 incl. kop koffie/thee
Voor reservering zie website.
Locatie: Koppelkerk Kerkzaal,
Koppelstraat 35 Bredevoort
Koppelkerk Bredevoort.
Expositie: Joke Oltheten.
Van 11 juni t/m 11 juli exposeert
textielkunstenares Joke Oltheten in
de Koppelkerk. In de bovenzaal
exposeert zij met driedimensionale
textielcollages. Zondagmiddag 11 juli is
textielkunstenares Joke Oltheten
aanwezig in haar expositie in de
Koppelkerk om in gesprek te gaan
met bezoekers. Vrijdag t/m zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Entree: € 6,00 incl.
kop koffie/thee.
Voor reservering tijdslot zie website.
Locatie: Koppelkerk bovenzaal,
Koppelstraat 35 Bredevoort
Nationaal Onderduikmuseum
Aalten. Expositie: Kind van de
Vrijheid Toen en Nu. Negen verhalen
van toen en nu. In de Achterhoek wordt
75 jaar vrijheid vanuit het centrale
thema ‘Samen vieren wij vrijheid en
vrede’ beleefd. De expositie Kind van
de Vrijheid is als onderdeel van het
grensoverschrijdende regioprogramma
Gelderland Herdenkt gemaakt door het
Nationaal Onderduikmuseum. De
centrale expositie is ingericht in het
Nationaal Onderduikmuseum.
Verhalen van 75 jaar geleden worden
aangevuld met naoorlogse verhalen,
zoals het verhaal van Ghassan die
recent gevlucht is uit de oorlog in Syrië
en in ons land een ‘veilig’ onderkomen
vond. Zo worden toen en nu met elkaar
verbonden zodat wij het gesprek
kunnen voeren over het belang van
vrijheid en onze democratie. De
expositie kent drie thema’s met negen
hoofdpersonen die vertellen over de
waarde van vrijheid en hoe we die
doorgeven: Reserveren is noodzakelijk
via de website
www.nationaalonderduikmuseum.nl
Openstelling expositiejaar 2021 van
beeldentuin de Holtdrost in De
Heurne. Expositie; Beeldende kunst
Vanaf 12 juni t/m 26 september
Zaterdag en zondag van 12.00 - 17.00
uur. Toegang gratis. 11 Nederlandse en
3 Duitse kunstenaars exposeren in de
de Holtdrost hun werken van glas,
brons, metaal, keramiek, hout, steen.
De prachtige siergrassentuin biedt al
deze beelden een schitterend decor.
Tegen een kleine vergoeding kan er
genoten worden een kopje thee of
koffie met een lekkernij.
Beeldentuin de Holtdrost,
Geurnstraat 2, de Heurne.

Dinxperlo

Smokkeltocht Dinxperlo.
Elke woensdagmiddag vanaf 13.30
uur vanaf VVV-kantoor Dinxperlo
smokkeltocht met de Smokkelgids.
Een wandeltocht langs en over de
grens met smeuïge verhalen en
anekdoten over vroeger en. Kosten:
€ 4,00 p.p. incl. herinnering. Graag
voor 12.00 uur aanmelden bij VVVkantoor of info@vvvdinxperlo.nl

Aalten
Escaperoom voor de vrijheid.
T/m dinsdag 31 december 2021.
De Escaperoom is gevestigd in
Het Nationaal onderduikmuseum
en is op afspraak te bezoeken.
De escaperoom is alleen via de
website te boeken.
www.escaperoom-aalten.nl

Rondleiding Aaltense Gängekes Deze
wandeling kan gelopen worden o.l.v.
een gids. Boekingen en verdere
informatie: VVV Aalten 0543 -473052.
www.vvvaalten.nl

Bredevoort

Acceptanten VVV cadeaukaart:
Aalten
Welkoop. Karwei. Electro World Stronks.
Obbink. Meneer Kees. Impulz Fashion.
Klein Entink Mode. Wisselink
Tweewielers. Pretty Woman. Mode
Veldhuis Man & Mode.
VVV Aalten. terStal Aalten,
Nationaal Onderduikmuseum, Aalten.
café-restaurant Stegers. Primera.
Herbergh d’Olde Marckt. Trekpleister.
DA Mooi Pennings. Altijd Bloemen.
Angelique Womenswear. Navis Sport.
Juwelier Meerdink. Hema.
Effen Anders Bloembinders.
Van Eerden Juwelier-Goudsmit.
Schuurman Schoenen.
Bredevoort:
VVV-informatiepunt. Restaurant Bertram.
Intratuin.
Dinxperlo:
Effen Anders Bloembinders. Hema.
Seven Women. Lingerlo.
Kruidvat. Expert Dinxperlo.
Bloemsierkunst de Lorelei.
Deco Home Mazzone. Enorm Raterink.
VVV Dinxperlo. terStal Dinxperlo.
Tweewieler Harm Takke.

Organiseert u als vereniging Horeca of particulier een
evenement, en u wilt dit graag in
deze evenementen kalender vermeld
zien? Geef uw evenement dan, het
liefst digital door aan:
info@vvvaalten.nl ,
vvvbredevoort@gmail.com
of info@vvvdinxperlo.nl
of geef het af bij het dicht bij zijnde
VVV-kantoor in uw plaats. Graag
voor de 25e van de maand.
Deze evenementenkalander
wordt maandelijks als gedrukt
exemplaar verspreid via alle
Horeca, Campings en bedrijven in
de gemeente Aalten – Bredevoort en
Dinxperlo.
En digitaal aan alle leden van de
VVV Gemeente Aalten-BredevoortDinxperlo
Wilt u een evenement organiseren
kijk dan op de website van de VVV
om te kijken of er op uw geplande
datum al concurrerende activiteiten
worden georganiseerd.

Bernarduspad beeld en verhaal:
Een buitenexpositie waarin
beeldende- en literaire kunst
samenkomen is vanaf nu te zien in de
tuin van St. Bernardus, gelegen
achter het pand van Foto21 in
Bredevoort. Toegankelijk van
zonsopgang tot zonsondergang.
Toegang gratis.
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