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Duik in de 
grootste 
Oceaan van 
Nederland!

Henk Ruseler
Boswachter Nationale Park De Hoge Veluwe

In mijn jeugdjaren reed ik met mijn 
ouders met grote regelmaat vanuit de 
Randstad richting de Veluwe. Wan-
neer wij bij Nieuw-Milligen van de A1 
afdraaiden, en ik ter hoogte van Rabbit 
Hill het autoraampje opendraaide, was 
het de geur van dennen die mij een ge-
voel van thuiskomen gaf. 

Dit eindeloze gebied met zijn woeste 
stuifzanden, paarse heidevelden en 
uitgestrekte bosgebieden leverde ons 
gezin de broodnodige natuurbeleving 

tijdens de weekenden en vakanties. 
We logeerden soms op één van de 
Landalparken, die toen nog niet zo 
heetten, en we maakten lange wan-
delingen waarbij wij bijna altijd oog in 
oog kwamen met het grote wild. 

Het heeft mij gevormd tot wat ik nu 
ben; boswachter op Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe. Deze schatkamer van 
de Veluwe met zijn fascinerende land-
schappen, de Witte Fietsen en het Krö-
ller-Müller Museum is al meer dan 36 

jaar mijn thuis en werkplek. 

De liefde voor de Veluwe is met de ja-
ren alleen maar groter geworden en 
het maakt mij blij dat ik dit in mijn werk 
aan jong en oud kan overbrengen. 

Het grootste aaneengesloten natuur-
gebied van Nederland heeft naast de 
geur van dennen nog zo ontzettend 
veel meer te bieden. Geniet er van, en 
ik ben ervan overtuigd dat u zich net als 
ik thuis zal voelen op de Veluwe.

WELKOM OP DE VELUWE!



Frank en Julia zijn enthousiast: “Door de GPS ontdekten we vele mooie plekjes. 
Vooral het Solse Gat heeft indruk gemaakt. Crossen door het mulle zand is goed 
te doen met de brede banden en elektrische ondersteuning. Maar ook het gemak 
waarmee de Fatbike door de Veluwse bossen rijdt maakt dit een echte aanrader!”

Die  ga v e  zandafg ra v i ng  h adden  we  ze l f  n i et  ge v o nde n !

E-FATBIKEN MET GPS

€2,50
korting

“Wat hebben wij genoten van de mooie omgeving rondom Landgoed Staverden.  
Bijzonder om dit met de E-Loopfiets te doen. Het gaat veel vlotter dan gewoon wandelen 
en toch wandel je! Een perfecte activiteit voor onze familie, van jong tot oud, allemaal 
hebben we genoten van dit bijzondere uitje!”,aldus familie van Amerongen.

Het  k l e i n st e  stad j e  v a n  Neder l a nd  o ntde kt ,  z o  l e u k !

E-LOOPFIETSEN

€2,50
korting

Jasper en Susan over hun uitje: “Vanuit de ruisende bossen reden we de buurtschap 
Radio Kootwijk in en zagen we voor ons het gelijknamige imposante gebouw opdoe-
men. Wat een bijzonder contrast! Dé plek om even pauze te nemen en te genieten 
van de open vlakte en heidevelden rondom dit monumentale pand.”

We  st o pt e n  b i j  Rad i o  K o ot w i j k ,  wat  e e n  l o cat i e  z eg!

SCOOTER RIJDEN

€2,50
korting

Reserveer via 0577-460443 of 
www.veluwespecialist.nl

H O O G S T  

G E W A ARDE ERDE 

U I T J E S  V AN 

DE  V E L U W E ! 

FietsCafé VeluweSpecialist
Garderen | Harderwijk | Apeldoorn | Eerbeek

korting geldig voor max. 4 personen op vertoon van deze advertentie.  
Niet i.c.m. andere acties te gebruiken.
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de veluwe
MUST SEE - Onze top 5!

Paleis Het Loo

Meer dan 300 jaar woonden en werkten 
de Oranjes op Paleis Het Loo. Wat begon 
als een jachtverblijf voor een stadhou-
der groeide uit tot een paleis voor een 
koning. Er werd verbouwd, gemoderni-
seerd, kunst verzameld en een tuin ont-
worpen. De Oranjes ontvingen er hun 
gasten, voor vertier en zaken. De tui-
nen werden gebruikt om in te flaneren 
en te genieten van exotische bloemen 
en planten. Binnen vonden koninklijke 
diners plaats, geserveerd op prachtige 
serviezen. Een rijk en royaal verleden dat 
terug te zien is op Paleis Het Loo.

Kröller-Müller Museum
In het Kröller-Müller Museum komt al het 
schone samen. De unieke combinatie 
van kunst, natuur en architectuur staat 

garant voor een bijzondere ervaring. 
Een belevenis die alle zintuigen prikkelt. 
Het museum is een paradijs voor erva-
ren kunstliefhebbers en onbevangen 
nieuwkomers. Met bijna 400.000 be-
zoekers per jaar behoort het Kröller-Mül-
ler Museum tot de best bezochte musea 
van Nederland. En ook internationaal 
trekt de collectie volle zalen. Uitgeleen-
de meesterwerken bereiken wereldwijd 
een miljoenenpubliek.

Kastelen op de Veluwe
De Veluwe is rijk aan kastelen en land-
huizen. Enkele daarvan kun je bezoeken 
om zo kennis te maken met het leven, 
de architectuur en kunst van vroeger tij-
den. Andere zijn alleen van buitenaf te 
bewonderen, zoals Kasteel De Vanen-
burg, Landgoed Oldenaller en Kasteel 
Middachten. Maar vrijwel allemaal ma-
ken ze onderdeel uit van prachtige uit-
gestrekte landgoederen en schitterend 
natuurschoon van waar je de nostalgie 
van weleer kunt beleven.

Hanzesteden, eeuwenoude historie!
Een bezoek aan de Hanzesteden anno 
nu is helemaal in. Shoppen in oude 
straatjes, cultuur snuiven tussen de mo-
numentale panden en een lekker hapje 
eten op een van de vele gezellige plei-
nen. De Veluwse Hanzesteden Hattem, 
Harderwijk en Elburg hebben alle hun 
eigen charme en identiteit. De roemrij-

ke geschiedenis van het middeleeuwse 
Hanzeverbond heeft overal zijn sporen 
achtergelaten en de plaatsen omge-
toverd tot toeristische trekpleisters. De 
meeste Hanzesteden zijn in één dag te 
bezoeken, maar lenen zich ook uitste-
kend voor een meerdaags verblijf.

De Hoge Veluwe
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is 
uniek in de wereld, door de combinatie 
van natuur en kunst. Het is dé plek om 
rust te ervaren, bijzondere landschap-
pen en wilde dieren te zien, maar ook 
deel te nemen aan georganiseerde ac-
tiviteiten als excursies, rondleidingen, 
workshops en evenementen. De over-
weldigende natuur van het 5.500 hec-
tare tellende Park is ook op eigen gele-
genheid te verkennen. De verschillende 
landschappen wisselen elkaar continu 
af; tijdens een tocht door het Park kom je 
door gevarieerde bossen, maar ook over 
heidevelden, grasvlakten en buitenlands 
aandoende stuifzandgebieden. 

MUST DO - Onze top 5!

Beleef de Veluwe ook eens actief! 
De Veluwe leent zich bij uitstek om actief 
bezig te zijn. Bos, heide, zandvlakten, 
stuwwallen, maar ook randmeren, vele 
sprengen en meren. Afwisselender kan 
het bijna niet! In een van de vele dagre-
creatiegebieden kun je heerlijk wande-
len, fietsen, klimmen en watersporten. 
En wat te denken van de vele kilometers 
aan ruiterpaden.. Dus kom en beleef de 
Veluwe actief!

Eindeloos fietsen
Het mooie aan fietsen op de Veluwe is 
de enorme diversiteit. Trappend door de 
bossen, langs heidevelden, vennetjes 
en stuwwallen ontdek je de grootse na-
tuur, maar valt je oog ook op ieder detail. 
De Veluwe is wellicht het mooiste fiets-
gebied van Nederland. Of je nu heerlijk 
wil genieten van een ontspannende fiet-
stocht via het fietsknooppuntennetwerk 
of dat je je juist lekker actief wil inspan-
nen op de mountainbike of wielrenfiets, 
de Veluwe biedt het geschikte terrein. 
Wil je een vlak parcours of juist heuvel-
achtig, over bospaden of verharde weg, 
de Veluwe heeft het allemaal!

Veluwe, een waar Eldorado
De Veluwe dat is niet alleen bossen en 
heidevelden, dat is ook genieten van 
zon, zee en strand! Naast de vele spren-
gen en beken zijn er meer dan 100 

plassen en meertjes te vinden, waaraan 
prachtige recreatiegebieden liggen. De 
Veluwerandmeren, een aaneenschake-
ling van meren aan de noordwestzijde 
van de Veluwe, zijn het bekendst. Door 
het ondiepe water uitermate geschikt 
voor de beginnende watersporter.

Eindeloos wandelen
De Veluwe is prachtig. Heuvelachtig, 
gevarieerd en uitgestrekt. Met verschil-
lende soorten bos, heidevelden en 
zandvlakten. Rust en ruimte maar ook 
de bijzondere cultuurgeschiedenis. Dit 
alles maakt dat je heerlijk eindeloos 
kunt wandelen op de Veluwe. En dat elk 
seizoen! Kies uit vele wandelroutes en 
wandeltochten. Allemaal heel dichtbij, 
gewoon in Nederland! De indrukwek-
kende landschappen maken ook hard-
lopen op de Veluwe tot een zeer bijzon-
dere beleving. Er worden jaarlijks diverse 
Veluwelopen en Veluwetrails georgani-
seerd. Een prachtige ervaring!

Klimmen!
Hou je van uitdaging en durf je het aan 
om op een hoogte van bijvoorbeeld zo’n 
18 meter te klimmen? En je daarna aan 
een lange tokkelbaan te laten afzakken? 

De Veluwe heeft een lange historie en mede daardoor een zeer diverse 

en interessante cultuur. Overblijfselen uit lang vervlogen tijden komen 

overal op de Veluwe aan de oppervlakte. Op veel plekken staat het 

roemruchte verleden in de vorm van hoge stadsmuren en indrukwekkende 

vestingen nog geheel of gedeeltelijk overeind. Ontdek de prachtige

 historische Veluwse dorpen, de eeuwenoude steden, landgoederen en 

kastelen of bezoek één van de vele musea. Aan ieder onderwerp is 

namelijk wel een museum gewijd. Beleef het heden én verleden!

De Veluwe kent diverse klimbossen die 
je uitdagen je grenzen te verleggen. 
Voel de adrenaline stromen. Breng een 
bezoek aan een van de klimbossen op 
de Veluwe. Een unieke en enerverende 
belevenis voor jong en oud!

Ontdek de Veluwe te paard!
De Veluwe staat bekend om haar uit-
stekende wandel- en fietsroutenetwerk. 
Minder bekend is dat de Veluwe ook 
een uitgebreid netwerk van ruiter- en 
menpaden heeft. Paardeneigenaren 
en paardenliefhebbers komen dan ook 
volop aan hun trekken op de Veluwe. De 
regio is uitermate geschikt om tochten 
van een of meerdere dagen te maken. Er 
zijn volop rustplaatsen voor zowel ruiters 
als paarden en hun aanspanningen als 
ook stallingen voor degenen die willen 
blijven overnachten. Er zijn zelfs veel 
accommodaties op de Veluwe te vin-
den waar zowel ruiter als paard kunnen 
overnachten.
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Eenmaal aangekomen in Apeldoorn zal de 
grootte en diversiteit van het centrum je 
waarschijnlijk verbazen. Dat hoor ik vaak 
van vrienden en collega’s die hier voor het 
eerst komen. Je dag begin je waarschijnlijk 
het beste met een uitgebreid ontbijt. 

ONTBIJTEN
Koffiehuis Schenkers
Bij Schenkers kan je terecht voor een lek-
ker kopje zelfgebrande koffie. Er is een 
goede ontbijt- en lunchkaart en het is er 
modern ingericht met oog voor detail. 
Echt een aanrader!
Adres: Van Kinsbergenstraat 8

Bagels & Beans
Als je van gezond ontbijten houdt moet 
je echt even naar Bagels & Beans. Heer-
lijke koffie, salades, sapjes en rijkbeleg-
de bagels. Ook voor de lunch is dit een 
goed adres. Adres: Hoofdstraat 143

WINKELEN
Mansion24
Mansion24 is zo’n plek waar je ge-
weest moet zijn. Je vindt er toffe kle-
dingmerken en accessoires, maar ook 
bakken vol vinyl by Plato. Daarnaast 
kan je er ook een drankje nemen of 
een hapje eten. Tip: neem ook eens 
een kijkje in de enorme kelder vol met 
vintage meubels en woonaccessoires. 
Adres: Leienplein 5 

Capital
Bij Capital vind je de kwalitatief hoog-
staande merken. Goede kleding, schoe-
nen en accessoires voor de man. Capital 
is een stukje PC Hooftstraat in Apeldoorn, 
eigenlijk. Als jij je graag kleedt naar de 
trends van nu en op zoek bent naar iets 
vernieuwends ben je hier op je plek.
Adres: Hoofdstraat 137

De Warenmarkt
Op zaterdag is er de grote warenmarkt 
op het Marktplein. Je kan er struinen 
langs de vele kramen, terecht voor je 
weekboodschappen, leuke items op 
de kop tikken en uiteraard veel lekkers 
proeven! Ik denk dat Apeldoornse markt 
een van de gezelligste markten van Ne-
derland is. Adres: Marktplein

LUNCH
Apeldoorns Koffiehuys
Bij het Apeldoorns Koffiehuys, in de 
overdekte Korenpassage, staat van alles 
op de kaart. Van belegde broodjes tot 
gebakjes, salades en een uitgebreide 
high tea. Het Koffiehuys biedt een gezel-
lige setting en de bediening is erg vrien-
delijk. Adres: Korenpassage 37

CULTUUR
Proef-locaal Het Achterom
Een van de best bewaarde geheimen 
van de Apeldoornse binnenstad is 
Proef-locaal Het Achterom. Je vindt Het 
Achterom via een klein steegje in de Ma-
riastraat en het beschikt over een huise-
lijke binnenkamer, een grote (verwarm-
de) serre en een prachtige binnentuin. 
Daarnaast is de stadsbrouwerij, waar de 
Veluwse Schavuyt is geboren, in dit pand 
gevestigd. Iedere zaterdag geopend; 
proost! Adres: Mariastraat 2h

DINEREN
Het Stadscafé
Het grootste terras van Apeldoorn vind je 
bij Het Stadscafé. Dit markante gebouw 
herbergt een gezellig eetcafé waar je zo-
wel kan lunchen als heerlijk dineren. 
Adres: Nieuwstraat 295

UITGAAN
Vue bioscoop
Een avondje naar de bioscoop is natuur-
lijk altijd goed, vooral met slecht weer. 
De Vue bioscoop is pas gerenoveerd en 
ziet er super uit. Je vindt er de nieuwste 
films. De keuze is reuze en dat geldt ze-
ker ook voor het aanbod snacks waar je 
uit kan kiezen. Adres: Nieuwstraat 381

De Graaf Van Vlaanderen
Dit gezellige bruine café staat bekend 
om haar uitgebreide bierassortiment. Je 
zou voor de lunch kunnen kiezen voor 
een ‘high beer’. Je proeft dan vier speci-
aalbieren waarbij een groot aantal hap-
jes geserveerd wordt. Deze moet je wel 
vooraf reserveren.
Adres: Hoofdstraat 165A

Een dagje in Apeldoorn: 
DIT ZIJN DE LEUKSTE PLEKJES 

DAVE
Dave is 29 jaar, werkt als vertegenwoor-
diger en woont met zijn vriendin sinds 
2011 in Apeldoorn.

DIANNE
Dianne is 42 jaar, onderneemster, 
geboren en getogen Apeldoorner en 
moeder van twee kinderen (8 en 10 jaar).

Apeldoorn is een populaire winkelstad. De bekende landelijke winkelketens in de Hoofdstraat 

en de hippe boetiekjes en eigentijdse speciaalzaken in de vele zijstraatjes vormen samen meer 

dan 2 km² winkelgebied. En dat alles vlakbij het treinstation en met voldoende mogelijkheid 

tot parkeren. Wij vroegen twee Apeldoorners om de leukste plekjes op een rijtje te zetten. Zo 

weet je precies waar je moet zijn.

Als Apeldoorners zijn wij het gewend, maar 
er is echt veel te doen hier. Er zijn veel win-
kelmogelijkheden, plekken waar je uit eten 
kan gaan, maar ook waar je ’s avonds te-
recht kan voor optredens en activiteiten. 

ONTBIJTEN
Central Park
Central Park is een gezellige lunchroom 
in hartje Apeldoorn. Je vindt er heerlijke 
broodjes, gebakjes, sapjes en natuurlijk 
koffie en thee. De sfeer is er geweldig. 
Deze plek is ook een aanrader om met je 
kids heen te gaan! Adres: Kapelstraat 1

WINKELEN
LOFT
LOFT vind je in de overdekte Korenpas-
sage en is echt een verrassing an sich. 
Laat je inspireren door de bijzondere 
woonaccessoires, mode en hebbedin-
getjes. Het is echt een hebberig-ma-

kende winkel. Adres: Korenpassage 15

WAAR
Alle producten die je bij WAAR vindt zijn 
duurzaam geproduceerd en dat wordt 
voor steeds meer mensen belangrijk. Je 
vindt er leuke cadeau’s met een goed 
verhaal. Van kookboeken tot leuke spul-
letjes voor in huis en food, WAAR heeft 
het. Echt WAAR! Adres: Oranjerie 153

Eigen
Eigen is een klein warenhuis met een 
winkel, stadstuin en café. Het assorti-
ment is puur. Je vindt er mode (voor zo-
wel dames als heren), unieke woonac-
cessoires en planten. Een gave concept 
store in de binnenstad van Apeldoorn.
Adres: Korenstraat 112

Shoebox by Oxener
Shoebox-Oxener bestaat al meer dan 
100 jaar en is niet voor niets hofleve-
rancier van de Koninklijke familie. In de 
Mariastraat vind je Shoebox by Oxener 
met een breed assortiment topmerken 
en goede kwaliteit schoenen. Ik slaag 
er altijd! Op nummer 22-24 vind je de 
dames- en herenschoenen en de winkel 
op nummer 3 is volledig ingericht met 
kinderschoenen. Adres: Mariastraat 3 en 
22-24

LUNCH
Klein Berlijn
Klein Berlijn is meer dan een saladebar: 
het interieur is om jaloers van te worden. 

De kaart is er uitgebreid en ook perfect 
om gluten-, lactose-, en suikervrij te 
eten. Hip en happening!
Adres: Hoofdstraat 34

CULTUUR
CODA
CODA is een museum, openbare biblio-
theek en archief in één. Met wisselende 
exposities waarin vaak sieraden, foto-
grafie en kunst van en op papier centraal 
staan. Daarnaast kan je ook een lekker 
hapje eten in het CODA Café (niet duur!) 
en vind je hier een VVV informatiepunt.
Adres: Vosselmanstraat 299

DINEREN
Eetcafé Fijn
Dit eetcafé vind je in de kelder van het 
voormalige Raadhuis in Apeldoorn. Je 
moet dus ook eerst een trapje af voordat 
je Fijn binnenstapt. Het is echt een brui-
ne kroeg. De gerechten van de kaart zijn 
no-nonsense en supervers!
Adres: Raadhuisplein 8

UITGAAN
Filmtheater en Podium Gigant
Gigant is een cultuurhuis die veel ver-
schillende mensen aanspreekt. In het 
filmhuis kan je terecht voor films op het 
gebied van pop-, wereld- en nieuwe 
muziek, jazz, film, theater en literatuur. 
Het podium biedt ruimte aan diverse 
topfeesten en optredens van (inter)nati-
onale artiesten. Voor ieder wat wils!
Adres: Nieuwstraat 377 
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Lokale smaakevenementen 
kleuren de Veluwe!
Op de Veluwe staan jaarlijks vele gewel-
dige smaakevenementen op het pro-
gramma. Deze laten je als bezoeker van 
deze prachtige regio, maar zeker ook als 
trotse inwoner, kennismaken met het 
lekkerste dat de Veluwe te bieden heeft. 
Van smakelijke wandel- en fietsroutes 
tot zeer bijzondere smaakevents, met 

Een knapperend haardvuurtje, heerlijk eten, een goed glas 

wijn.. Op culinair gebied biedt de Veluwe je eindeloos veel 

mogelijkheden. Van gezellige bistro’s tot sfeervolle restau-

rants en hippe bars waar het uitstekend vertoeven is. Culinai-

re hoogstandjes vind je in een van de sterrenrestaurants die 

de Veluwe rijk is in zowel Harderwijk als Vaassen. Liever een 

Veluws biertje met bitterbal van Veluwse bodem? Ook dat 

kan! Er wordt op de Veluwe steeds meer gewerkt met erkende 

streekproducten. En dat proef je! De Veluwe heeft immers een 

oerbodem die zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld tot 

een minerale schatkamer, waarin de heerlijkste ingrediënten 

groeien. Dat is puur Veluwe!

Proef de Veluwe!
De Veluwe is een prachtig gebied dat 
je wilt ontdekken. In veel opzichten 
een van de mooiste regio’s van Ne-
derland. De culinaire aantrekkings-
kracht van veel bijzondere plekjes op 
de Veluwe zullen je dan ook doen ver-
wonderen. Of je nu op zoek bent naar 
een sterrenrestaurant of een pluktuin 
met terras, je vindt het allemaal op de 

Veluwe. Net als de vele café’s, wijn-
gaarden, landwinkels, fruittelers en 
boerenmarkten. Overal word je gast-
vrij ontvangen en kun je je smaakpa-
pillen laten verwennen. Je bent meer 
dan welkom bij  de vele gastvrije pro-
ducenten en telers van biologische 
streekproducten zoals honing, wijn, 
bier, boerenland brood en kaas. Dus 
kom en proef de Veluwe!

De Veluwe
TO TASTE

nationale aantrekkingskracht. Dus kom 
en geniet van heerlijke streekproducten 
en de gezellige sfeer die smaakevene-
menten kenmerken en de Veluwe kleur 
geven!

Eten op Rolletjes 
en Lepeltje Lepeltje
In Ede wordt jaarlijks het evenement 
Eten op Rolletjes en in Apeldoorn Le-

peltje Lepeltje georganiseerd. Tijdens 
deze culinaire festivals worden hun 
parken omgetoverd tot prachtige 
openluchttheaters. Iconisch voor beide 
smaakfestivals zijn de vele foodtrucks 
die op het evenement afkomen. De rij-
dende keukens komen vanuit het hele 
land om de bezoekers te verwennen 
met ambachtelijk geproduceerd eten. 
Deze dagen staan volledig in het teken 
van het ontdekken, proeven en delen 

van hapjes en drankjes. Ook is er volop 
muzikale ondersteuning van artiesten 
en bandjes!

Sterren genoeg op de Veluwe!
Zeg het maar: wil je top, top of top? 
Keuze genoeg als je op de Veluwe lek-
ker wilt eten. De Veluwe telt namelijk 
bijzonder veel superkeukens. Van De 
Leest in Vaassen tot De Kromme Dissel 
in Heelsum en van Het Roode Koper in 
Leuvenum tot ‘t Nonnetje en Basiliek 
in Harderwijk kun je de sterren tellen. 
En er staan nog meer geweldig goede 
Veluwse keukens in de lijst van 500 
beste restaurants in Nederland van 
restaurantgids Lekker.

Proef de Smaak van Van Gogh!
Het Kröller-Müller Museum wordt om-
ringd door de lekkerste restaurants. Bij 
een aantal restaurants in de omgeving 
kun je terecht voor het speciaal ontwik-
kelde Smaak van Van Gogh Menu. De 
keuken heeft zich bij de samenstelling 
van de menu’s laten inspireren door 
de schilderijen van Vincent van Gogh, 
wat inhoudt dat in een Van Gogh ge-
recht minimaal drie ingrediënten wor-
den verwerkt die zijn terug te vinden 
in zijn werk. Kenmerkend voor Smaak 
van Van Goghmenu’s is, dat er voor-
namelijk wordt gewerkt met Veluwse 
streekproducten. Daarnaast worden er 
rondom dit thema lezingen, een film-
festival en diverse andere activiteiten 
georganiseerd.

Laat je smaakpapillen verwennen
en proef de Veluwe!
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In het voormalig Britse hoofdkwartier in 1944, villa 
Hartenstein, is het Airborne Museum gevestigd. In dit 
museum kom je alles te weten over de Slag om Arnhem; 
een historische luchtlanding en veldslag tijdens de Tweede 
Wereldoorlog die in september 1944 in en rond Arnhem 
plaatsvond als onderdeel van Operatie Market Garden. 

Verhalen van Britse, Poolse en Duitse militairen en van 
burgers komen tot leven in het Airborne Museum. Het 
museum bevat een uitgebreide collectie authentieke wapen 
en beelden. In de Airborne Experience waan je je letterlijk 
midden in de strijd. In deze ondergrondse ruimte ervaar je 
op indringende wijze het verloop van de Slag om Arnhem. 

Expositie over Audrey Hepburn
Met tijdelijke exposities belicht het museum de Slag om 
Arnhem steeds weer vanuit een nieuw perspectief. 
Van 27 januari tot augustus 2017 is de tentoonstelling 
‘Moederliefde’ te zien. ‘Moederliefde’ gaat over het ontstaan 
van de carrière van de jonge Britse Audrey Hepburn tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en de rol van haar moeder 
Ella van Heemstra. 

AIRBORNE MUSEUM ‘HARTENSTEIN’

Utrechtseweg 232 | 6862 AZ  Oosterbeek 
Tel. (026) 333 77 10  | www.airbornemuseum.nl

Audrey en haar moeder Ella van Heemstra, 1930-1935. AUDREY HEPBURN FAMILY PHOTO COLLECTION: COPYRIGHT © 2016

Wat zullen we gaan doen...

De koperen ezel is de grootste gratis kinderboerderij  
van Nederland. Behalve 40 ezels vind je hier heel veel  
andere aaibare schatjes! 

In de speeltuin kun je glijden, graven, zwiepen, skelteren 
noem maar op! Er is heel veel keuze en voor de wat  
druilerige dagen zijn er ook genoeg opties binnen. 

Het meest bijzondere van De koperen ezel is dat je er ook op 
pad kunt met een ezel. Ezels zijn lief, zachtaardig en ze lopen 
niet zo snel. Maak er je eigen feest van want je kunt ervoor 
kiezen om een picknick mee te nemen, een zadel op de 
ezel te laten zetten of een huifkar achter de ezel te plaatsen! 
Uitrusten kan op ons boerenterras of in het eetcafe!

SPEEL- EN DOE PARADIJS DE KOPEREN EZEL

 Kopermolenweg 4 | 8161 RM in Epe

T. 0578 - 66 24 52 | www.dekoperenezel.nl
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Meer dan 
zwemmen!
Is het warm en schijnt de zon volop? Dan 
ben je toe aan een frisse duik in het 
Boschbad! In het Boschbad (inderdaad, 
midden in het bos) vind je een 50-meterbad 
met duikplanken, een recreatiebad met 
waterspeeltuin en glijbanen en een 
peuterbad voor de allerkleinsten. Zonnen, 
zwemmen, sporten, spelen of midgetgolfen, 
in het Boschbad kun je alle kanten op. Dus 
pak je zwemspullen, rol je handdoek uit en 
geniet van het spetterende water. In het 
Boschbad heb je gegarandeerd plezier.

Regen? Neem een duik in Aquacentrum 
Malkander.

Op bezoek 
bij Binky! 
Kom ontdekken, spelen en leren in 
Kinderparadijs Malkenschoten, de leukste 
speelboerderij van Nederland. Het is een 
kinderboerderij én een speeltuin. Je kunt er 
je eigen hut bouwen, klimmen en klauteren 
en racen op het verkeersplein. Je kunt er 
waterfietsen, het vogelhuis beklimmen en 
minigolfen. Het lieve varkentje Binky woont 
op Kinderparadijs Malkenschoten, samen 
met veel kippen, schapen, ezels, wallaby’s, 
alpaca’s, konijnen en geiten. Je bezoek is 
natuurlijk pas compleet met een rondje 
over het park in de Binkybus! Rij jij mee? 
Wie weet zit Binky wel naast je! 

Indoor karten
Ben jij het nieuwe racetalent? Test jezelf 
bij E-kart center Apeldoorn. Een snelle 
baan van 320 meter met uitdagende 
bochten. Op de gladde vloer kun jij jouw 
drift & drive skills laten zien. Je race wordt 
tijdens het rijden nog spannender door een 
spectaculaire lichtshow met glow in the 
dark e� ecten. Met de boost knop op je stuur 
haal jij al je vrienden in! Zet jij de snelste 
rondetijd neer? 

boschbad.nl
binky.nl

glowgolfapeld
oorn.nl

ekartenapeldoorn.nl

Op avontuur!
Glowgolf is minigolf maar dan super spannend! Glowgolf speel je in een donkere hal met blacklight 
verlichting in een avontuurlijk thema. Daardoor krijgen de banen, muren, sticks, ballen en lastige 
hindernissen een geheimzinnig glow in the dark e� ect. Dat maakt het minigolfen extra uitdagend. Wil je 
het nog moeilijker maken? Zet dan de 3D-bril op! Dan spelen de apen en tijgers op de muur ook mee. 
Spannend!

escaperoomdestolp.nl

Nog niet uitgespeeld? Laat je opsluiten in de Escaperoom. Je wordt 
met maximaal 6 personen opgesloten. Je opdracht? Kraak de kluis van 
Apeldoorn binnen een uur en ontdek… Laat de hersens goed kraken 
en vergeet de samenwerking met je team niet! Alleen dan komen 
jullie erop tijd uit! Energie over? De Stolp biedt naast Glowgolf en de 
Escaperoom ook Biljardgolf en gezelschapsspellen. Of ren je rot bij 
TimeFreak!

In de bossen tussen Enschede en Hengelo 
ligt het nostalgische familiepretpark 
de Waarbeek.Attracties uit het verleden, 
voldoen aan de meest moderne 
veiligheidseisen en maken de Waarbeek tot 
een fantastisch speelparadijs voor kinderen 
van 2 tot 12 jaar.

Wist je trouwens dat de oudste stalen 
achtbaan ter wereld in de Waarbeek staat? 
Naast de spannende attracties is er ook een 
dagelijks entertainment programma met de 
mascottes Twekky & Postbode Pelle.

FAMILIEPRETPARK DE WAARBEEK

Twekkelerweg 327  |  7554 SC  Hengelo(ov)

OUDE AMBACHTEN & 
SPEELGOED MUSEUM

Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum
 in Terschuur biedt u een unieke kijk in de wereld van toen.…

Oude Ambachten
Laat u meenemen langs de 160 verschil
lende oude ambachten, beroepen en 
winkeltjes. Het Museum neemt u mee 
naar de tijd dat er geen elektriciteit was, 
de meeste arbeid nog met de hand werd 
gedaan en men afhankelijk was van familie, 
vrienden en buren. Ook beroepen die 
in de loop ter tijd verdwenen zijn, zult u 
hier aantreffen. 

Speelgoed, exposities 
en buitenmuseum
Naast alle oude ambachten is er een heus 
Speelgoed Museum met de ouderwetse 
spelletjes, poppenhuizen, rijdende treinen, 
Dinky Toys, antieke beren, de oude 
meccanodozen, en ga zo maar door! 

Rijksweg 87 | 3784 LV Terschuur (Gem. Barneveld, Gld.) | Tel.: 0342  46 20 60 | Fax: 0342  46 20 27

www.ambachtenmuseum.nl

Bovendien zijn er in de expositiezalen 
wisselende tentoonstellingen te zien. 
Zelfs buiten is er genoeg te zien bij de 
oude landbouwwerktuigen en machines. 

Horeca 
Geniet tijdens een bezoek aan het museum 
van een hapje en een drankje in het 
museumcafé. U kunt hierbij denken aan 
een kopj e echte Douwe Egberts koffie 
met een lekker gebakje van onze lokale 
banket bakker. 

Voor de stevige trek kunt u ook lunchen 
in het museumcafé. Wat dacht u van een 
grootmoeders tomatensoepje en een lekker 
belegd broodje of heeft u meer zin in iets 
zoetigs? Dan raden wij de poffertjes aan.

Rolstoelvriendelijk
Het hele museum is rolstoelvriendelijk 
(Winnaar van de Zonnedag award).  Zo zijn 
er brede paden, geen drempels, invalide 
toiletten. Ook het personeel is gewend aan 
rolstoelen en rollators en zal waar nodig 
ook een handje helpen. Tevens beschikt het 
museum over eigen rolstoelen en rollators 
die gratis ter beschikking worden gesteld. 

Openingstijden
Januari t/m december: 
dinsdag t/m zaterdag van 10.00  17.00 uur. 
April t/m september ook op zondag: 
van 11.00 – 17.00 uur
Gesloten op: 27 apr. 25, 26 en 31 dec. En 1 jan.

Zie de website voor de actuele prijzen. 
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Het Nationale Park De Hoge Veluwe is uniek in de wereld, door de combinatie van natuur en 

kunst. Het is dé plek om rust te ervaren, bijzondere landschappen en wilde dieren te zien, 

maar ook om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten als excursies, rondleidingen, 

workshops en evenementen. Uiteraard kun je de overweldigende natuur van het 5.400 hectare 

tellende Park ook op eigen gelegenheid verkennen, bijvoorbeeld op een gratis Witte Fiets. 

Het Nationale Park
DE HOGE VELUWE

Meer informatie kunt u vinden op de website: 

www.hogeveluwe.nl

Witte Fietsen
Er zijn meerdere mogelijkheden om 
het Park te verkennen: wandelend, 
fietsend, te paard of met de auto. Wan-
neer je besluit het Park op de fiets te 
verkennen, kun je gebruik maken van 
één van de gratis beschikbare Witte 
Fietsen. Er zijn er 1.800, verdeeld over 
het Park en bij de verschillende ingan-
gen (Hoenderloo, Otterlo en Schaars-
bergen). Je kunt bij binnenkomst in 
het Park dus direct opstappen! Er zijn 
uiteraard ook Witte Fietsen voor kinde-
ren (zonder zijwieltjes) en fietsen met 
kinderzitjes voor of achter.

Samen met de (klein)kinderen
In het Park is ook voor kinderen van al-
les te beleven voor een leuke en span-
nende dag. Ga bijvoorbeeld sporen 
zoeken in het bos, of bekijk de wilde 
dieren vanuit één van de wildobserva-
tieplaatsen. Er lopen dieren zoals her-
ten, reeën, wilde zwijnen en moeflons 
los rond in het Park, het kan dus zo 
maar gebeuren dat je oog in oog komt 
te staan met één van deze Parkbewo-
ners.

Liever op eigen gelegenheid op pad? 
Dan zijn bij het Bezoekerscentrum het 
hele jaar door tal van leuke speurtoch-
ten en ontdekkingsroutes verkrijgbaar 
zoals bijvoorbeeld het spannende in-
teractieve iPad-spel The Nature Game. 

Kunst en architectuur in het Park
Een prachtig staaltje kunst en architec-
tuur is terug te vinden in Jachthuis Sint 
Hubertus, het voormalige buitenverblijf 
van de stichters van het Park: het echt-
paar Kröller-Müller. Het Jachthuis is één 
van de belangrijkste monumenten in 
Nederland. Wil je dit bijzondere gebouw 
van binnen bekijken? Er worden dage-
lijks rondleidingen verzorgd door de be-
langrijkste vertrekken.

In het Museonder, het eerste onder-
grondse museum ter wereld, kun je 
meer leren over alles wat er onder het 
aardoppervlak leeft en wat er vroeger 
geleefd heeft.

Ten slotte ligt natuurlijk middenin het 
Park het beroemde Kröller-Müller Muse-
um. Een waar paradijs voor elke kunst-
liefhebber. 
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HATTEM
Op het meest noordelijke puntje van het Veluwemassief, op 

de grens met de IJssel en uiterwaarden ligt het ruim 700 jaar 

oude Hanzestadje Hattem.

Het stratenpatroon en delen van de 
oude stadsmuur zijn nog geheel in-
tact. Zo ook de schitterende gebou-
wen: de Grote of Andreaskerk met 
het Waaggebouw, het Stadhuis, de 
Dijkpoort en vele andere monumen-

Anton Pieck is ongetwijfeld de meest 
romantische Nederlandse tekenaar 
van de 20e eeuw. Zijn kerstkaarten, 
boekillustraties en kalenderplaten zijn 
bekend bij een groot publiek. Deze 
behoren tot de vaste presentatie van 
het museum evenals een groot aantal 
reistekeningen en olieverven van zijn 
hand. Minder bekend maar zeker zo 
kunstzinnig is zijn grafisch werk, met 
o.a. litho’s, etsen, houtsneden en gra-
vures, dat ook in het museum te zien 
is. Daarnaast zijn er jaarlijks wisselen-

Jan Voerman sr. was verknocht aan 
Hattem en zijn prachtige IJsselland-
schappen. Deze IJssellandschappen 
met beroemde wolkenluchten kunt u 
zien in het Voerman Museum Hattem. 
Ook zijn zoon Jan Voerman jr. was een 
uitstekend schilder, o.a. bekend van 
zijn Verkade-prenten met bloemstil-
levens, die het museum ook in haar 
collectie heeft. Deze zomer doet het 
Voerman Museum Hattem mee aan 
de IJsselbiënnale, die als thema ‘’Ode 
aan de IJssel’ heeft.  Het Voerman Mu-

Op het noordelijkste puntje van de 
Veluwe aan de oever van de IJssel, 
in het pittoreske stadje Hattem staat 
het leukste Bakkerijmuseum van 
Nederland. Een museum dat bol 
staat van de lekkernijen en activitei-
ten voor jong en oud. 

Tijdens de schoolvakanties is het 
museum extra aantrekkelijk voor 
kinderen. Zij kunnen samen met 
ervaren bakkers zelf koeken bakken 
en het museum ontdekken met een 

Anton pieck museum: verrassend veelzijdig

Hattem ten voeten uit 
mag u niet missen in het Voerman Museum Hattem!!

Het leukste Bakkerij Museum van Nederland

ten. Hattem bruist van leven door 
het ruime winkelaanbod in de gezel-
lige straat en stegen. Mode, kunst en 
antiek, nijverheid en vakmanschap 
zijn  te vinden in een straal van 300 
bij 300 meter en de bediening is zo-

als dat vroeger was, met persoonlijke 
aandacht. Na het winkel- en muse-
umbezoek is het goed vertoeven in de 
vele horecagelegenheden en op de 
terrassen, waarbij ambachtelijk ijs en 
chocolade niet ontbreken. Ook voor de 
wandelaars, fietsers en watersporters 
is er ruimte in en om Hattem.  

Zie ook www.ronduithattem.nl

de tentoonstellingen met werk van 
Pieck en/of zijn geestverwanten. 

Tot juni 2017 worden SPROOKJES 
van Grimm geëxposeerd van vier ver-
schillende illustratoren: Anton Pieck, 
Charlotte Dematons, Philippe Hop-
man en Lidia Postma.

In de zomer, van 1 juni- 1 oktober 
2017 vindt een tentoonstelling plaats 
van het werk van Marten Toonder met 
Heer Bommel en Tom Poes.

seum Hattem wil tijdens de biënnale 
die ‘ode’ in al zijn verschijningsvor-
men laten zien.

Het museum, gevestigd in twee 
prachtige herenhuizen, deelt de voor-
deur met het Anton Pieck Museum, 
dat via de binnenplaats te bereiken 
is. U betaalt dus één entreeprijs voor 
twee musea. De museumwinkel is vrij 
toegankelijk tijdens openingsuren. 
Dus komt u gezellig binnen om even 
te kijken

spannende speurtocht. De fami-
lievoorstellingen van Bakker Fred 
staan garant voor een onvergetelijke 
dag.

Ook de inwendige mens wordt na-
tuurlijk niet vergeten. Neem plaats 
in het sfeervolle ‘Opoes Gelag’ voor 
een vers kopje koffie of thee met iets 
lekkers uit eigen bakkerij.

Zie voor meer informatie: 
www.bakkerijmuseum.nl

Voor meer informatie en activiteiten in 
het museum: 
www.antonpieckmuseum.nl

Meer informatie: 
www.voermanmuseum.nl 
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Meer weten? 
Kijk op www.coda-apeldoorn.nl. Of volg CODA op Twitter (@CODAapeldoorn),
Facebook via facebook.com/CODAapeldoorn en Instagram via instagram.com/codaapeldoorn

Wist je dat…
• CODA Junior gratis toegankelijk is?
• CODA Museum t/m 17 jaar gratis toegankelijk is?
• CODA Museum met een Museumkaart ook gratis toegankelijk is?

Vosselmanstraat 299 | 7311 CL | Apeldoorn | Tel.: +31 (0)55 5268518  | www.coda-apeldoorn.nl

Van museum tot café en winkel, van kinderatelier tot workshops en FabLab: je vindt het alle-

maal in CODA. Het is dé plek in Apeldoorn waar genieten, ontmoeten en cultuur onder één dak 

zijn samengebracht en waar het vertellen, tonen en bewaren van verhalen centraal staat.

CODA MUSEUM

CODA is verleidelijk
CODA Museum is de plek voor wisselen-
de tentoonstellingen van moderne beel-
dende kunst, hedendaagse mode- en 
kunstenaarssieraden en kunst van en op 
papier. Ook thematische tentoonstellin-
gen of presentaties die verhalen over de 
geschiedenis van Apeldoorn en omge-

ving maken een belangrijk onderdeel uit 
van de programmering. Kortom, CODA 
Museum is een plek vol inspiratie, prik-
keling en creativiteit. Kom naar CODA 
Museum en laat je verleiden!

  CODA is verrassend
CODA Junior is voor jonge bezoe-
kers dé plek om te beleven en te 
ontdekken. Duik in de boekenkast 
en beland via de Boekenbuis in een 
fantastische wereld met leuke, inter-
actieve kindertentoonstellingen, een 
Veluws landschap met uitkijktoren 
en een gamezone. Met een van de 
vele workshops in CODA FabLab leer 
je werken met de lasersnijder of de 
3D-printer.

CODA: 
een dag je uit voor jong en oud !

CODA is genieten
Geniet in CODA Café van een goede 
kop koffie, een frisse salade of een 
smakelijk twaalfuurtje met soep van 
de dag. Bij mooi weer is het terras de 
perfecte plek om even uit te rusten. 
Met gratis WiFi en een grote stapel 
tijdschriften of kranten kun je hier 
heerlijk zitten. 

In CODA Winkel vind je de mooiste ca-
deaus, zoals sieraden, tassen, ansicht-
kaartensetjes en boeken. 

CODA is goed bereikbaar
CODA ligt in het centrum van Apel-
doorn, op loopafstand van het sta-
tion en met bushaltes voor de deur. 
De tegenoverliggende parkeergarage 

maakt CODA ook 
met eigen vervoer 
optimaal bereik-
baar. Je kunt een 
bezoek aan CODA 
daarom goed com-
bineren met een 
dagje winkelen in 
het centrum van 
Apel doorn. 

Tentoonstellingen 2017
Op het programma van CODA Museum in 2017 staan o.a. de
volgende tentoonstellingen:

• CODA Paper Art 2017
• Lucy Sarneel - Private Territory, Public Space
• Lilith, Henriëtte van Gasteren – Vrouwbeeld
• CODA collectie ADO speelgoed
• Auke de Vries - Wilhelminaring
• Annelies Planteijdt - De Stad
• Met passie verzameld, met liefde geschonken - Collectie 
 Van Lonkhuijsen
• Schilderij van het jaar
• Waarom schrijf je me niet
• Verloren Banden - Beelden van de Molukse geschiedenis 
 in Nederland
• Kindertentoonstellingen in CODA Museum en CODA Junior
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KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM BLIJFT VERRASSEN!

Wie de toegangslaan tot het museum in Otterlo oprijdt, be-

treedt het voormalig landgoed van de Duitse Helene Müller 

en de Nederlandse industrieel Anton Kröller. Het park omvat 

5.500 hectare bos, heide, grasvlakten en zandverstuivingen 

en is het leefgebied van herten, moeflons en wilde zwijnen. Je 

kunt het park wandelend of per gratis witte fiets ontdekken, 

om vanzelf uit te komen bij het Kröller-Müller Museum, één 

van de mooiste schatkamers die ons land rijk is. Het echtpaar 

was dan ook één van de rijkste families van die tijd.

Helene begon in 1907 met het ver-
zamelen van kunstwerken uit voor-
namelijk het begin van de twintigste 

eeuw. Ze kocht schilderijen, tekenin-
gen, prenten en beeldhouwwerk van 
grote namen als Redon, Monet, Seu-

rat, Braque, Picasso en Mondriaan. 
Helene bewonderde Vincent van Gogh 
het meest van alle kunstenaars in haar 
collectie. Daarom bezit het museum 
met bijna 90 schilderijen en ruim 180 
tekeningen de op een na grootste Van 
Goghverzameling. 

Het Kröller-Müller Museum heeft een 
van de grootste beeldentuinen van 
Europa. Een buitenzaal van 25 hectare 
waarin moderne beeldhouwkunst een 
natuurlijke bestemming vindt. De tuin 
is het hele jaar open en ademt ieder 
seizoen een andere sfeer.

Arp: The Poetry of Forms
20 mei t/m 17 september 2017

Arp: The Poetry of Forms toont het werk 
van Hans (Jean) Arp (1886-1966) in 
de volle breedte: sculpturen, reliëfs en 
werken op papier, poëzie, geschriften 
en publicaties. 

Hans Arp is een Duits-Franse beeldhou-
wer, schilder en dichter. Hij is  een van de 

Het Kröller-Müller is met topwerken 
van onder anderen Piet Mondriaan, 
Theo van Doesburg, Bart van der Leck 
en Gerrit Rietveld een van de schatka-
mers van De Stijl. De basis hiervoor 
werd gelegd door Helene Kröller-Mül-

In 2017 is het honderd jaar geleden dat De Stijl, de wereldbe-

roemde avant-garde kunstbeweging, is opgericht. In het in-

ternationale themajaar Mondriaan tot Dutch Design toont het 

museum twee speciale tentoonstellingen: vanaf het voorjaar 

Arp: The Poetry of Forms en vanaf het najaar van De mecenas 

en de ‘verversbaas’. Helene Kröller-Müller en Bart van der Leck.

ler. Met Van der Leck sloot zij zelfs voor 
meerdere jaren een overeenkomst die 
haar recht gaf op eerste koop van zijn 
werk. Dit leidde tot een imposante ver-
zameling Van der Lecks: 42 schilderij-
en en zo’n 400 tekeningen.

meest innovatieve en invloedrijke kun-
stenaars van de Europese avant-garde. 
Tot zijn omvangrijke netwerk behoort 
ook Theo van Doesburg, oprichter van 
De Stijl. Samen met Van Doesburg en 
met zijn echtgenote Sophie Taueber-Arp 
werkt Arp in de jaren 1926-1928 aan 
de herinrichting van het interieur van 

het amusementspaleis de Aubette in 
Straatsburg. Ook dit grote project krijgt 
aandacht in de tentoonstelling.

Met ruim honderd werken is The Poetry 
of Forms de eerste grote overzichtsten-
toonstelling van Arp in Nederland sinds 
1960 (Stedelijk Museum, Amsterdam). 
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Het Kröller-Müller Museum is het hele jaar geopend van dinsdag tot en met zondag en op feestdagen 
van 10.00 – 17.00 uur (op 1 januari gesloten). De beeldentuin sluit om 16.30 uur. 
Het museum is geheel toegankelijk met een rolstoel. Voor tickets en meer informatie: www.krollermuller.nl 
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Bart van der Leck, De negociant, 1913
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De vroege Van Gogh: 
’werk tegen de onverschilligheid in’ 
24 september 2016 - 9 april 2017

De tentoonstelling laat zien hoe Vincent van Gogh aan het begin 
van zijn loopbaan zichzelf leert zijn kijk op de wereld om te zetten 
in beeld. Anders dan tijdgenoten als Isaac Israels of George 
Breitner richt hij zijn blik niet op het mondaine stadsleven, maar 
juist op de rafelranden van de samenleving. Op mensen die hard 
moeten werken voor hun brood, in schamele werkplaatsen en op 
boerenakkers in weer en wind. Van Gogh wil oprecht uitdrukking 
geven aan zijn mededogen met hun bestaan. 

Er zijn ruim 120 werken uit de periode 1880-1885 uit onze 
eigen Van Goghcollectie zien. De nadruk ligt op Van Goghs 
tekeningen.
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Het Afrika Museum is gevestigd in de bosrijke en heuvelachtige omgeving van Berg en Dal, bij 

Nijmegen. Naast regelmatig wisselende exposities toont het museum  tra ditionele Afrikaanse 

objecten en een grote collectie hedendaagse Afrikaanse kunst. Voorwerpen die vertellen over 

de gebruiken en gewoonten van verschillende Afrikaanse volkeren. Ze maken nieuwsgierig 

naar de enorme culturele diversiteit die de wereld rijk is. In het Afrika Museum ontdek je dat we 

ondanks de verschillen, allemaal hetzelfde zijn.

BUITENMUSEUM 
Wat het Afrika Museum bijzonder 
maakt is het buiten museum. Hier 
maak je kennis met de traditionele 
architectuur van volkeren uit Ghana, 
Lesotho, Mali, Kameroen en Benin. 
De ingerichte woonerven geven een 
beeld hoe het dagelijks leven er in de 
verschillende landen uit kan zien. 

KINDERBEELDENBOS 
Speciaal voor kinderen is er het kin-
derbeeldenbos. Een bos vol dieren uit 
Afrikaanse mythen waar je heerlijk kan 
klimmen en klauteren. 

Kijk voor een actueel overzicht van 
tentoonstellingen en activiteiten op 
www.afrikamuseum.nl 

AFRIKA MUSEUM

Afrika Museum | Postweg 6 | 6571 CS Berg en Dal
Geopend van di t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur | In schoolvakanties ook op maandag geopend

Precies tussen Deventer en Zutphen staat het gloednieuwe en 

meteen ook grootste museum voor Modern Realisme. Muse-

um MORE is een privé-initiatief van zakenman Hans Melchers. 

Meer dan 200 werken van toonaangevende Nederlandse rea-

listen van de afgelopen 100 jaar zijn er te zien. Van Carel Wil-

link tot Pyke Koch en van Jan Mankes tot Charley Toorop. 

MUSEUM MORE

Ze werden weleens ‘de beschaafde 
heren van de goede smaak’ genoemd. 
Expres een beetje dubbelop. Maar zo-
als dat hoort bij heren (en ook dames) 
van stand, doorstaat hun realistische 
kunst moeiteloos de tand des tijds. 
De kunstenaars uit de collectie van 
Museum MORE blinken uit in techni-
sche perfectie en grote ambachtelijk-
heid. Niet gehinderd door modegrillen 
bouwen ze vaak voort op een traditie 
van Hollandse Meesters, Vlaamse 

primitieven of Italiaanse Renaissan-
ce-kunst. Maar altijd op geheel eigen 
wijze. Hun werk kan mysterieus zijn, 
nietsontziend of juist een blik werpen 
op een werkelijkheid die niet van deze 
wereld lijkt.  

ALTIJD NIEUWE TOPKUNST
Museum MORE is net één jaar open 
en haalde al meer dan 100.000 en-
thousiaste bezoekers binnen. Ook de 
pers is lovend. Volkskrant, NRC en Te-

legraaf tippen MORE als aanrader met 
maar liefst vier sterren! Naast topkunst 
uit de eigen collectie van o.a. Carel 
Willink, Pyke Koch, Charley Toorop en 
Jan Mankes, zijn er altijd wisselten-
toonstellingen te zien. 

INTIEME GRANDEUR
Het gebouw van MORE is een attrac-
tie op zich. Het is ontwerp van de be-
roemde architect Hans van Heeswijk 
straalt een intieme grandeur uit. Van 
Heeswijk was ook verantwoordelijk 
voor de verbouwing en aanpassing 
van de Hermitage, het Mauritshuis 
in en de nieuwe entree van het Van 
Gogh Museum. In 2017 opent MORE 
een tweede locatie in Kasteel Ruurlo. 
Hier zal leven en werk van Carel Wil-
link centraal staan. 

Dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00 uur
Hoofdstraat 28 | 7213 CW Gorssel | Tel 0575-760 300 | www.museummore.nl

De Museumkaart is geldig + € 3,- entreetoeslag

MUSEUM MORE
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Verder nog wat

TE BELEVEN?

IEDERE ZO VAN 21 MEI T/M 10 SEP 
Zondagmiddag muziekconcerten 
Muziektent Oranjepark

JANUARI 

T/M ZO 8 JAN 
Winterpaleis Het Loo 
Paleis Het Loo 

7 JANUARI
Nieuwjaarsconcert 2017
Ermelo

8 JANUARI 
CD- en Platenbeurs 
Dok Zuid 

15 JANUARI 
Festival Afterslag 
Gigant en Mansion24 

20 JANUARI - 22 JANUARI 
WAUW 
Harderwijk

22 JANUARI 
Vlooienmarkt 
Americahal 

28 JANUARI 
Kamperen bij de Boer 
Americahal 

28 JANUARI 
Wandelen met whisky
Schaapskooi Ermelo, Bezoekerscentrum

FEBRUARI
   
3 T/M 5 FEBRUARI 
NK Indoor Atletiek Masters 
Omnisport 

4 FEBRUARI 
Kroondomeinen Het Loo 
Marathon 
Start: Wildpark Het Aardhuis 

5 FEBRUARI 
Centraal Beheer Achmea 
Midwinter Marathon 
Loolaan 

4 T/M 5 FEBRUARI 
NK Indoor Atletiek 
Meerkamp 
Omnisport 

10 T/M 12 FEBRUARI 
Grasnapolsky festival 
Radio Kootwijk 

11 T/M 12 FEBRUARI 
NK Indoor Atletiek Senioren 
Omnisport 

12 FEBRUARI 
Leestencross
Het Leesten 

18 T/M 19 FEBRUARI 
NK Indoor Atletiek Junioren 
Omnisport 

19 FEBRUARI 
Vlooienmarkt 
Americahal 

MAART
12 MAART 
Lammetjesdag 
Schaapskooi Loenen 

25 EN 26 MAART 
Midden Veluwe Wandeltocht 
Van der Valk Cantharel 

26 MAART  
Vlooienmarkt 
Americahal 

31 MAART T/M 2 APRIL 
Pasar Festival Djempol 
Americahal 

APRIL   
  
2 APRIL 
Merida City Mountainbike 
race Apeldoorn 
Marktplein 

8 APRIL - 9 APRIL 
Lente Live! 
Festival terrein, Terwolde

17 APRIL 
Paasvlooienmarkt 
Omnisport 

20 APRIL/ 27 APRIL
Koningskermis 
Marktplein 

26 APRIL 
Prinsennacht 
Horeca Apeldoorn 

27 APRIL 
Koningsdag 
Binnenstad

MEI 
  
4 MEI
Dodenherdenking
Ereveld 

7 MEI 
Worldproef Canada
Oranjepark

11 MEI 
Taptoe 150 jaar Canada 
Marktplein 

13 T/M 14 MEI 
Cultuur bij je Buur 
Diverse locaties 

21 MEI 
Vlooienmarkt 
Americahal 

25 MEI 
Zeepkistenrace festival 
Orderbos 

25 MEI 
Nationale Stoomtreindag 
Diverse locaties 

25 MEI
Stoomtreindag 

25, 26, 27 MEI
Loen’se Karmse 
26 MEI 
Nacht van Apeldoorn 
Centrum Apeldoorn 

JUNI 
3 JUNI T/M 5 JUNI 
(PINKSTEREN) 
Keuken Karavaan 
Foodtruckfestival  
Zwitsalhallen 

3 JUNI 
Schaapscheerdersfeest 
Loenen 

5 JUNI 
Pinkstermarkt in Elburg
Elburg

23 JUNI 
Drakenboot in concert 
Zwitsalhallen 

24 JUNI 
Fête de la Musique
Centrum van Ermelo

24 T/M 25 JUNI 
Drakenbootfestival 
Zwitsalhallen 

2017

BEN JE OP ZOEK NAAR LEUKE
TIPS VOOR EEN AVONDJE UIT,

CULTURELE ACTIVITEIT 
OF EEN EVENEMENT? 

Neem dan een kijkje in online 
uitagenda van Apeldoorn boordevol 

actuele informatie over 
evenementen, festivals, exposities, 

theatervoorstellingen, sportieve 
activiteiten en tips voor uitjes met 

kinderen in Apeldoorn.

 UITinapeldoorn.nl

Onder voorbehoud van wijzingen of aflastingen.




