Evenementen 2016

Een aantal evenementen die in de omgeving van Winterswijk in 2016 gaan plaatsvinden.
U kunt op Buitenplaats In den Olden Bongerd in de periode van het door u gekozen evenement een
huisje huren, zodat u van onderdak verzekerd bent. Wees er op tijd bij:
Tel. 0543-565606 of onze website Indenoldenbongerd.nl
-

Rode Kruis 2 daagse wandeltocht, 2 en 3 april 2016
zie website www. dehazewind.nl

7,12,17,22 en 30 km

-

PEGEWE Fietsvierdaagse 2016 26 juli t/m 29 juli start marktplein Winterswijk
Website www.pgwwinterswijk.nl Fietsen te huur op het park.

-

Internationale fietsvierdaagse Winterswijk 28 juni t/m 1 juli 2016 afstanden 25,40,60 km
Website www.fiets4daagsewinterswijk.nl
Fietsen te huur op park.

-

Zwarte CROSS Lichtenvoorde
www.zwartecross.nl

-

Nationale Jam Markt NEEDE 2016 24 augustus 2016
Jam in alle soorten, vers fruit en vele recepten.
Website www.jammarkt.nl

-

Boekenmarkt Bredevoort-boekenstad
www.bredevoort.nu

21 t/m 24 juli 2016 Evenement: Voor elk wat wils.

zie data website

Niet te missen!

-

Bredevoort schittert 23,24 en 25 sept 2016 van 1900 tot 22.30 kijk op website
bredevoortschittert.nl. Jaarlijks terugkerend licht- en vuurwerkspektakel op de grachten van
Bredevoort.

-

markt in Winterswijk woensdag van 08.00 tot 14.00 u. en zaterdag van 08.00 606 16.00 u.

-

Kasteel Middachten
www.middachten.nl

-

wandelen Bekendelle vlakbij het park ca 9 min. fietsen of 35 min lopen.
www.wandelbeeld.nl

-

wandelingen lang en kort zie Natuurmonumenten
website www.natuurmonumenten.nl

-

bezoek Bocholt in Duitsland eens 19 km van ons park Voldoende parkeerplaatsen in de
stad. Mooi en gezellig (winkel)centrum.

-

Groenlo Vestingstad Donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) Achterhoeks
dweilorkestenkampioenschappen. Gezellige sfeer !! www.groenlo.nl

-

20 jaar Farm & Country fair Dit is zo mooi !! 24 ,25 en 26 juni 2016
www. countryfair.nl Ook voor kinderen gezellig.

-

ZUTPHEN Met de Arriva trein 34 minuten Nationale Bokbierdag 9 okt 2016
Website bokbierdag.nl

-

Villa Mondriaan, het museum van Piet Mondriaan. Adres Zonnebrink 4 Winterswijk
website www.villamondriaan.nl

De Steeg 64 km. Open vanaf mei gedurende de gehele zomer

