Vervolg van zondag 25 juli.
Sint Jorisconcert: Het Lumen Ensemble.
Geweldig nieuws! Lumen Ensemble
bestaande uit Anastasia Kozlova, viool en
Eva Tebbe, harp geven alsnog een concert
in de Sint Joriskerk in Bredevoort. (Het
concert in maart kon helaas niet doorgaan
i.v.m. de Coronamaatregelen). Zij komen
met I DREAM OF. Het concert vindt plaats
in de Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort.
Het begint om 15.00 uur en de kerk is
open vanaf 14:30 uur. Als u wilt komen,
verzoeken we u te reserveren via onze
website. Het aantal bezoekers dat we
maximaal kunnen toelaten is 60. Ook
vragen wij u zich te houden aan de op dat
moment geldende veiligheidsmaatregelen.
Het gebruikelijke drankje na afloop
moeten we helaas nog laten vervallen.
Als u gereserveerd hebt dan is het wellicht
verstandig om vlak voor het concert nog
even onze website te bezoeken.
Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met
een richtbedrag van € 12,- worden
gevraagd om het mogelijk te maken deze
concerten te blijven organiseren.
Informatie vindt u op de volgende
websites: https://sintjorisconcerten.nl
https://lumenensemble.com

Vrijdag 30 juli:
Koppelkerk Bredevoort.
Expositie: Kunst/ Ambacht.
Vanaf 30 juli t/m 3 oktober.
Acht kunstenaars, acht ambachten. Van
houtbewerker tot goudsmid, van wet plate
fotograaf tot fijnschilder: in de expositie
Kunst | Ambacht tonen acht kunstenaars
in acht verschillende disciplines hun werk.
Werk dat niet alleen gekenmerkt wordt
door voortreffelijk vakmanschap, maar
ook door persoonlijke expressie.
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

De VVV-kantoren Aalten –
Bredevoort en Dinxperlo zijn de
hele week geopend. Voor
openingstijden zie de website:
vvvaalten-bredevoort-dinxperlo.nl

Voor fiets en wandelroutes
volgens het knooppunten
systeem of beschreven routen
waarbij u door paden en over
wegen, zowel langs de
Nederlandse grens en over de
grens over Duits grondgebied
komt waar u via het
knooppunten systeem niet komt.
Informatie over overnachting
mogelijkheden in de gemeente
Aalten.
Gratis informatie van
pretparken en bezienswaardig
heden in de gemeente Aalten en
elders in den lande.

Verkoop van diverse cadeau
kaarten. De meest verkochte
van Nederland.

Verkoop van Cadeauartikelen
zoals diverse plaatselijke als
Achterhoek producten en
ansichtkaarten.
Kortom u bent altijd van harte
welkom in één van onze
kantoren.
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Boekenmarkt in de Dorpsboerderij.
Vanaf 15 juni in de Dorpsboerderij bij
het Nationaal Onderduikmuseum
weer een boekenmarkt met een breed
scala aan 2de hands boeken te koop in
de meest uiteenlopende categorieën
tegen zeer schappelijke prijzen. De
openingstijden zijn hetzelfde als van
het museum di.-vr. 10.00-17.00 uur en
za.-zo. 13.00-17.00 uur.
Kom gerust eens langs!
Openstelling Oude st. Helenakerk
op woensdagmiddag en donderdag.
In de zomer maanden wordt de
Oude St. Helenakerk op de Markt weer
opengesteld voor bezichtingen. Het is
een Gotische kerk met Romaanse
Toren in Tufsteen. De kerk is een
pseudo basiliek. In het koor bevinden
zich gewelfschilderingen en er zijn
unieke fresco's blootgelegd. Het
interieur bevat banken in een half
ronde opstelling, een kansel en kroonluchters. Verder is er een zeer fraai
barokorgel en een klein koororgel met
snijwerk. Woensdagmiddag 13.30 tot
16.30 uur en op donderdag 10.30 tot
16.30 uur en (Open Monumentendag
2e zaterdag van september) en in de
herfstvakantie op de woensdag
middag en de donderdag geopend
voor bezichtiging. Voor groepen is er
de mogelijkheid om het gehele jaar
door de kerk te bezichtigen onder
leiding van een gids. U kunt daarvoor
contact opnemen dhr. Ad Doornink
tel. 0543-723360 of een mail
sturen naar adencorrie@live.nl
Openstelling Synagoge Aalten.
Wo 30 juni t/m do 9 september.
wo: 13:30 - 16:30 uur, do: 10:00 tot
16:00 uur, En open op Open
Monumentendag 11 sept. van 10.00 17.00 uur. En in de herfstvakantie.
De entree bedraagt € 2,00 voor
volwassenen en € 1,00 kinderen tot 12
jaar. U bent van harte welkom, maar
in verband met de geldende beper kingen voor de openstelling van
musea vragen wij u rekening te
houden met de volgende regels:
In verband met de beperkte ruimte
moeten wij de groepsgrootte helaas
beperken tot maximaal 8 personen. Bij
gezondheidsklachten of verkoudheid
verzoeken wij u af te zien van een
bezoek. Wilt u bij binnenkomst uw
handen ontsmetten? En de anderhalve
meter tot uw medebezoekers en de
rondleider/ster in acht nemen?
Locatie: Synagoge, Stationstraat 7
Aalten.
Oorlogsmuseum Aalten. Expositie:
Oorlog-collectie 40-45. Particuliere
verzameling materiaal uit de periode
1940-1945. Dit met nadruk op de
gebeurtenissen in Aalten en
omstreken. Onder meer diverse
uniformen, gebruiksvoorwerpen,
wapens en documentatie vertellen het
verhaal over de 5 roerige bezettings jaren. Het museum is in 2021 t/m
Oktober op elke laatste zondag van de
maand geopend van 12:00 tot 17:00
uur. Barloseweg 1 7122 PS Aalten.
Website: www.aalten40-45.nl .De
verzameling is gratis te bezichtigen.
Voor meer informatie kan men
contact op nemen met: R Koskamp
Mob. 06.36311657

Synagoge Aalten: Expositie: ‘Het is
wat we willen zien…of niet.
De tekeningen die Leo Kok (19231945) tijdens zijn internering in Kamp
Westerbork heeft gemaakt behoren
tot de meest bijzondere getuigenissen
van het leven in een kamp tijdens de
Tweede Wereldoorlog. In 2013
maakten Jaap en Jopie Nijstad, samen
met Michiel Praal van Pia Media in
opdracht van Omroep MAX een
documentaire over Leo Kok, zijn werk
en zijn leven en hoe daar in de
Holocaust een einde aan kwam. Het is
deze tentoonstelling die, samen met
de documentaire, in de synagoge in
Aalten wordt getoond. In de besloten
heid van de karakteristieke, prachtig
bewaarde, kleine ‘sjoel’ kan het
verhaal over Leo Kok worden verteld
opdat we hem niet vergeten. Want
dat is één van de belangrijkste
aspecten binnen de joodse traditie;
namen blijven noemen en verhalen
doorvertellen aan een volgende
generatie. Vanaf donderdag 30 juni
t/m donderdag 9 september.
Openingstijden: Zie openstelling
Synagoge Aalten. Locatie: Synagoge
Stationstraat 7 Aalten.
Breng een bezoek aan Boerderij
’t Westendorp. Verrassing in je eigen
omgeving. Ontdek een bijzondere
attractie in Aalten: Boerderij
't Westendorp met dieren, een bos
met gekke bouwwerken en een
museum met uitgebreide verzamel
collecties. Elke dinsdag, donderdag en
zaterdag open. Koffie, thee en ijsjes
van de Beter Leven melk van
't Westendorp staan klaar. Graag van
tevoren aanmelden via telefoon 0543
466294. Entree € 7,50 p.p., kinderen 4
t/m 12 jaar € 4,00 p.p. Rustpunt: Per 1
juni is het Rustpunt bij Boerderij
't Westendorp open. Schenk je eigen
kop koffie of thee, frisdrankje en neem
er iets lekkers bij. Aan het bord bij de
weg zie je of het Rustpunt open is.
Kom naar het Follybos by night:
Bezoek het leuke, grappige Follybos
van Suzie's Farm. Vanaf vandaag ook
te bezoeken in de avond. Met alle
lichtjes die dan aan zijn lijkt het nog
mooier! Het Follybos bestaat uit
diverse bijzondere bouwwerken. Deze
zijn veelal gemaakt van materialen die
anderen weg gooien. Vervolg je
bezoek naar het museum. Op het
varkensbedrijf staan 10 meter hoge
voersilo's die beschilderd zijn door
RoosArt. Zij heeft 4 levensgrote
portretten aangebracht op de silo's
In verband met Corona graag
reserveren. Kosten voor het bezoek
zijn € 7,50 p.p. Kinderen 4 t/m 12 jaar
€ 4,- p.p. Open op donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondagavond op afspraak.
Locatie: Boerderij ’t Westendorp,
Westendorpweg 2 Aalten

Markten:
Elke donderdagmorgen centrum
Aalten. Vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur.
Elke vrijdagmiddag centrum Dinxperlo.
Vanaf 12.00 uur tot 19.00 uur.
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