Rondleidingen met Gids.
Volgens de regels van RIVM toelaat.
Smokkeltocht door Dinxperlo en
Suderwick elke woensdagmiddag
vertrek 13.30 uur. Volgens de regels
van RIVM. Smeuïge verhalen van een
smokkelaar. Elke woensdag -middag te
lopen start 13.30 uur vanaf
VVV-kantoor Markt 4 te Dinxperlo,
aanmelden op het VVV-kantoor voor
12:00 uur. Voor groepen zijn er in
overleg ook andere dagen mogelijk.
Kosten: € 4,00 volw. En € 2,50 kinderen
incl. herinnering. Locatie: VVV-kantoor
Dinxperlo, Markt 4 Dinxperlo. Telefoon
0315 642050
Wandeling met Hendrickje Stoffels
door Bredevoort. Volgens de regels
van RIVM. We zijn blij u weer te
mogen begroeten. Dwaal mee door
Bredevoort met Hendrickje Stoffels.
Deze tocht alleen op afspraak.
Hendrickje dwaalt door de straten.
Dus kom en hoort......Deelname € 4,00
per persoon. Info/ aanmelden bij VVV
Bredevoort, Markt 8. Tel. 0543 – 452380
Wandeling met Prins Maurits door
Bredevoort. Volgens de regels van
RIVM. Volg Prins Maurits tijdens zijn
rondleiding door het stadje Bredevoort.
Deze tocht alleen op afspraak. Kom,
hoor de belegerings- avonturen van
Prins Maurits tijdens de 80-jarige oorlog
in Bredevoort. Dus kom en
hoort.......Voor meer informatie en
aanmelden: VVV Bredevoort, Markt 8,
Bredevoort, tel. 0543 - 452380
Geopend: Dinsdag t/m zaterdag.
Borgmantocht door Bredevoort voor
kinderen. Volgens de regels van
RIVM. De Borgmantocht is een
kinderspeurtocht in Bredevoort naar
een legendarisch zwaard uit de 16e
eeuw. Een activiteit die geschikt is voor
kinderen tot 12 jaar. Er kunnen
maximaal vijf groepen van maximaal zes
personen de speurtocht tegelijk
afleggen. Deze tocht kost € 1,00 per
deelnemend kind (de begeleider kan
gratis mee).
Voor info: VVV Bredevoort, Markt 8
tel. 0543-452380,
vvvbredevoort@gmail.com
Escaperoom voor de vrijheid.
Volgens de regels van RIVM.
De Escaperoom is gevestigd in het
Nationaal Onderduikmuseum en is op
afspraak te bezoeken. In de Escaperoom Aalten kunnen groepen van twee
tot zes personen, onder toezicht van
een begeleider, zich proberen te
bevrijden uit hun benarde situatie. Zij
krijgen daarvoor een uur de tijd. Via
puzzels, raadsels, geheimschriften,
codes en vooral dilemma’s en slimme
samenwerking voert de oplossing hen
naar de vrijheid. Voor informatie en
reserveringen zie:
https://escaperoom-aalten.nl
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Evenementen:
Donderdag 1 juli:
Zonder grenzen: Het drama van het
Korenburgerveen. In samenwerking
met de Koppelkerk in Bredevoort
organiseert het Nationaal Onderduik museum twaalf ontmoetingen met de
titel ‘Zonder grenzen’. Tijdens de
tweede ontmoeting op deze avond
vertelt historicus Astrid Dekkers over
haar onderzoek naar het drama van
het Korenburgerveen bij Winterswijk.
Een groep van 23 personen uit drie
Joodse families was daar enkele
maanden ondergedoken, maar werd
verraden en opgepakt. De avond is
live bij te wonen in de Koppelkerk
of te volgen via livestream. Tijd 20.0022.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Koppelkerk Koppelstraat 35
Bredevoort. Aanmelding via de
website. www.koppelkerk.nl

Vrijdag 2 juli:
Tegenlicht Meet Up:
Ons zorgsysteem piept en kraakt. Er is
een tekort aan personeel, burn-out
rijzen de pan uit, zorgkosten stijgen
en ziekenhuizen concurreren met
elkaar. De coronapandemie toonde
als geen ander aan dat marktwerking
en samenwerking met elkaar op
gespannen voet staan. Wat heeft de
crisis ons geleerd? Hoe zou het
zorgsysteem van de toekomst eruit
moeten zien? Hoe ziet gezondheids zorg eruit als gezondheid in plaats van
ziekte centraal staat? Daar praten we
met elkaar over in de Tegenlicht Meet
Up met twee interessante deskun digen. Entree: Gratis maar een vrije
gift is altijd welkom. Tijd 20.00-22.00
uur, zaal open 19.30 uur. Koppelkerk
Koppelstraat 35 Bredevoort.
Reserveren via de website.
www.koppelkerk.nl

Zaterdag 3 juli:
Kunstlezing Koppelkerk
Bredevoort: Op deze avond geven
beeldend kunstenaar Rinke Nijburg en
theoloog en filosoof Kees Meijlink een
duo-lezing over wijlen Henk Visser
(1952-2019) in de Koppelkerk.
Beiden waren goede vrienden van
Henk Visser en blikken terug op zijn
leven en werk. De lezing sluit aan bij
de solo-expositie ‘Zonder verbeelding
is er niets’ van Henk Visser die
momenteel in de Koppelkerk te zien
is. Entree: € 12,50 excl. ticketkosten.
Tijd 20.00-22.00 uur, zaal open 19.30
uur. Koppelkerk Koppelstraat 35
Bredevoort. Reserveren via de
website. www.koppelkerk.nl

Zondag 4 juli:
Wandeltocht Domme Aanleg Aalten

Heeft u ook zo’n zin om weer eens te
wandelen? Dan hebt u geluk want wij
hebben weer 3 leuke wandelroutes
uitgezet. Zoals u gewend bent zullen
niet alle paden verhard zijn. De 8 km
kunt u starten tussen 8:30 uur en
12:00 uur. De 12 km & 17 km kunt u
starten tussen 8:30 uur en 11:00 uur.
Deelnemen kost 6,- p.p. Inclusief een
heerlijke kop soep. Starten bij:
Café-Restaurant de Domme Aanleg
Lichtenvoordsestraatweg 87 Barlo
www.dommeaanleg.nl

Kerkje de Rietstap Dinxperlo.
Expositie: Juli Houtsnijwerk Gerrit
Grievink. Gerrit Grievink, wonend te
Dinxperlo, begon rond de jaren negentig
met een cursus houtsnijden in Dinxperlo
en daarna nog 10 jaar in Aalten. Deze
laatste cursus stopte omdat de docent
ermee ophield. Grievink heeft altijd een
passie voor werken met hout gehad.
Het relatief gemakkelijk te bewerken
materiaal en de verschillende structuren
van de diverse houtsoorten heeft hem
altijd aangetrokken. Kerkje de Rietstap
geopend elke woensdag en
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Meniststraat 14a Dinxperlo
Entree: Gratis vrije gift is welkom.
Openstelling Grenslandtuinen 2021
Drie tuinbezitters in Nederland en
Duitsland open ook dit jaar op twee
zondagen gelijktijdig hun tuinen.
Alle drie tuinen zijn zeer verschillend in
ontwerp, karakter en beplanting. De
tuinen zijn dusdanig gelegen dat ze
gemakkelijk op één dag zijn te bezoeken.
Een mooie fietstocht door het
Achterhoekse grensgebied verbind de
tuinen met elkaar. Fietstocht verkrijgbaar
bij ’t Meihuus. Veel tuinliefhebbers
hebben een sterkte behoefte om in de
tuin bij iemand anders te kijken en te
genieten van wat groeit en bloeit. Wat is
er in deze tijd gezonder om in de natuur
een frisse neus te krijgen en te genieten
van de diversiteit aan bomen, heesters,
vaste planten, waterpartijen, fauna en
toegepaste kunst. Alle drie tuinen zijn
zeer ruim van opzet zodat aan de coronavoorschriften kan worden voldaan. Meer
informatie vind men op de diverse tuin
websites. Let op de verschillende
openingstijden van de tuinen. Toegang is
€ 3,00 p.p. per tuin. Openingstijden:
Van 04-07-21 t/m 04-07-21
Zondag 11.00 tot 17.00 uur.
Van 01-08-21 t/m 01-08-21
Zondag 11.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 10 juli:
Koppelkerk Bredevoort concert: Woolf
Vanavond treedt de driekoppige folk-pop
band Woolf op in de Koppelkerk. De drie
dames Marieke, Mylène en Ellen worden
ook wel de vrouwelijke Crosby, Stills &
Nash genoemd door de grote vocale
meerstemmigheid in hun muziek.
In de muziek van Woolf klinken echo’s
door van legendarische formaties als
Crosby, Stills & Nash met de pit van
The Supremes, hier en daar een vleugje
Andrews’ Sisters afgewerkt met een hip
modern randje dat doet denken aan
The Staves. De drie songwriters laten zich
inspireren door alles wat wel en geen
muziek genoemd kan worden, en
schuwen de schurende thema’s van het
menselijke leven niet. Entree: € 15,00 (
vanaf). Tijd 20.30 tot 22.30 uur zaal open
20.00 uur. Entree: € 12.50 zaalticket / €
10,00 livestream (excl. ticketkosten)
Koppelkerk Koppelstraat 35 Bredevoort.
Reserveren via de website.
www.koppelkerk.nl
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Vrijdag 16 juli:
Koppelkerk Bredevoort. Expositie:
Béa Verheul. Vanaf 16 juli t/m 29
augustus. Kunstenaar Béa Verheul
exposeert in de Koppelkerk. In de
bovenzaal exposeert zij met een selectie
bijzondere mono prints die zij in de
afgelopen jaren heeft gemaakt. In het
werk geeft ze haar gevoel weer tijdens
wandelingen aan de zee of door de
bossen van de Achterhoek. Vrijdag t/m
zondag van 00.00 tot 23.59 uur.
Entree: € 6,00 incl. kop koffie/thee.
Voor reservering zie website.
Locatie: Koppelkerk Kerkzaal,
Koppelstraat 35 Bredevoort

Zondag 18 juli:
Zet een stap over de grens bij
DinXperience. Het is zover: na een
lange voorbereidingstijd en heel veel
onzekerheid vindt het ambitieuze en
grensoverschrijdende evenement
DinXperience plaats! Op meer dan 25
podia, verspreid over heel Dinxperlo en
Suderwick, spelen 45 artiesten en
groepen ruim 150 voorstellingen.
DinXperience is opgezet om te laten
zien wat Dinxperlo en Suderwick
allemaal in huis heeft, om je te
verwonderen over plekken waar je al
jarenlang zomaar aan voorbij gaat en te
ontdekken dat je nét over de grens
samen prachtige voorstellingen
kunt beleven. Tickets voor DinXperience
zijn te koop via www.dinxperience.nl of
www.dinxperience.de. Een route van
drie voorstellingen koop je voor €10,00;
voor vier voorstellingen betaal je €15,00.

Zondag 25 juli:
Op zondag 25 juli start VVV Dinxperlo
met de eerste van drie Zomer
fietstochten. Er zijn twee afstanden
waaruit de deelnemers kunnen kiezen,
één van ± 41 en één van ± 55 kilometer.
De route gaat over paden en kleine
wegen door de mooie omgeving in de
Achterhoek waar onderweg op de
pauzeplek gelegenheid is voor het
gebruik van het toilet en versnapering.
Aan het eind van de route is gelegenheid
voor het nuttigen van een warme hap bij
een horeca gelegenheid. Er kan gestart
worden tussen 10.30 uur en 13.30 uur bij
de VVV Markt 4 Dinxperlo. De andere 2
tochten zijn op zondag 8 en 22 augustus
Inlichtingen: VVV Dinxperlo,
telefoonnummer: 0315-642050,
mail: info@vvvdinxperlo.nl.
Website: vvvaalten-bredevoortdinxperlo.nl.

