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RESTAURANT  |   IN- EN OUTDOOR PLEZIER VOOR KINDEREN

SEVINK
AVONTURENPARK

Meddoseweg 40, Winterswijk-Meddo | Tel.: 0543 513 229
www.sevinkmolen.nl          recreatieparksevinkmolen         @ sevinkmolen        @recreatieparksevinkmolen

IEDERE DAG GEOPEND 
VANAF 

10.00 UUR

Bij Sevink Avonturenpark kunnen de kinderen 
zowel binnen als buiten volop spelen. 

Met meer dan 2400 m² indoor speelplezier 
is er voor elk wat wils. Het Sevink Avonturen 

Park bestaat al meer dan vijf jaar en 
onze bezoekers gaan elke dag nog steeds 

met een lach naar huis.

Profiteer van de speciale haal- en 
brengservice van Sevink Molen! Ideaal voor 
schoolreisjes of familiefeesten. Wilt u deze 
aanbieding combineren met een buffet- of 

barbecue-arrangement, bijvoorbeeld voor een 
bedrijfsfeest of familiefeest? 

Neem vrijblijvend contact met ons op 
voor verdere informatie.

Sevinks Bourgondisch grill restaurant is 
gevestigd boven Sevink Avonturenpark, waar u 

naast onze heerlijke ambachtelijke pannen-
koeken en diverse menu’s ook kunt genieten van 

het over-heerlijke (All inclusive)Bourgondisch 
grillen. U kunt kiezen uit diverse soorten streek-
gebonden vleesproducten. U gaat grillen op uw 

eigen lavasteen waar geen olie of boter aan toe-
gevoegd hoeft te worden, extra lekker en gezond! 

Heerlijk genieten voor een betaalbare prijs!

Vanaf najaar 2019  
1000 m2 extra 
trampolinehal

BOURGONDISCH GRILL RESTAURANT

MEER DAN 2400 M² 
INDOOR SPEELPLEZIERGROEPSVERVOER
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Geniet van het pure leven in Winterswijk!
Trots op Winterswijk, dat zijn we. We voelen ons bevoorrecht dat wij hier kunnen leven, 
wonen en werken. Naast het bruisende centrum, een uitgebreide evenementenkalender en 
de rust en ruimte van het schitterende Nationaal Landschap Winterswijk draagt daar ook 
onze onderlinge betrokkenheid aan bij. Saamhorigheid en naoberschap zijn eigenschappen, 
die inwoners van oudsher meekrijgen en doorgeven aan hun kinderen. Dit vind je terug 
in het dagelijks leven en in het omvangrijke verenigingsleven. In dit 100% Winterswijk 
magazine lees je er alles over, inclusief de mening van een aantal ervaringsdeskundigen. 

Door de regionale functie en de centrale ligging in de Euregio heeft Winterswijk faciliteiten, 
die je in omliggende gemeentes niet vindt. Het brede aanbod aan scholen, het streekzieken-
huis, theater, het gevarieerd winkelcentrum en een bioscoop maakt Winterswijk letterlijk 
een gezonde en vitale gemeente. We prijzen ons rijk met de vele kwalitatief hoogstaande 
sportfaciliteiten, waarop op Europees topniveau geacteerd kan worden. 

Werkgevers en werknemers vinden in Winterswijk de ideale thuisbasis. Een omgeving 
waar veel waarde wordt gehecht aan ondernemen, innovatie en vakmanschap, biedt bedrij-
ven de ideale ingrediënten om succesvol te worden en blijven.
   
Kom zelf naar Winterswijk en beleef de veelzijdigheid. Of je nu komt voor een gezellige 
dag uit, een vakantie of om te wonen of werken: Winterswijk is een actieve Achterhoekse 
gemeente waar je 100% geniet. Je bent van harte welkom!

Team Stichting Winterswijk Marketing/VVV Winterswijk 

Inhoudsopgave
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Wandelen  ...................................................................  
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Winkelen & de markt  ................................................  
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Kunst en cultuur  ........................................................  
Verblijven  ...................................................................  
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Streekprodukten  ........................................................
Markt  ..........................................................................   
Aan het water  ............................................................   
Tuinen  .........................................................................  
Veengebieden  .............................................................  
Te paard  .....................................................................   
VVV Winterswijk  ....................................................   
Nazomeren  .................................................................  
Activiteiten & evenementen .......................................  
Wonen  ........................................................................  
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Spraakmakende bedrijven & startende ondernemers    
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www.100procentwinterswijk.nl
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Volop genieten in Winterswijk

Markt 25  |  7101 DA Winterswijk  |  T 0543-518585
www.delammehertog.nl  | info@delammehertog.nl

Markt 25  |  7101 DA Winterswijk  |  T 0543-518585
www.hertogkarelvangelre.nl | info@hertogkarelvangelre.nl

Markt 25  |  7101 DA Winterswijk  |  T 0543-518585
www.delammehertog.nl  | info@delammehertog.nl

De B&B Herberg De Lamme Hertog ligt onder de 
eeuwenoude Jacobskerk aan het alti jd 

gezellige marktplein met restaurants, cafés, 
terrassen en nog veel meer.

Aan de noordzijde van de kerk is ons biercafé 
te vinden. Loop door de smeedijzeren anti eke 

poort, aan de rechterzijde van restaurant Hertog 
Karel van Gelre, via het steegje kom je in een 
echte Herberg terecht. Hier ben je van harte 

welkom om te borrelen, maar we hebben ook 
een menukaart voor een lekkere lunch, uitgebreid 

avondmaal of een snelle hap.

Bij Hertog Karel van Gelre aan de Markt kunt u
 7 dagen per week terecht voor ontbijt, lunch, diner. 

Maar ook voor een heerlijke High Tea, 
High Beer of High Wine.

Zowel op het verwarmde terras 
als in ons Grand Café is het heerlijk vertoeven.
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W O O N D E C O R A T I E S 

Het winkelpand van Allure dateert 
waarschijnlijk al uit het begin van 
de negentiende eeuw. Het achterste 
deel stamt uit circa 1820; het 
voorste, wat hogere deel met de 
opvallende houten voorgevel dateert 
van ongeveer 1900. De keuken met 
het oude fornuis, de  bijzondere ‘pot-
scheurden’ vloer (overblijfsel van 
een pottenbakker die hier tot circa 
1800 heeft gezeten), de grote spie-
gels uit de voormalige kapperszaak, 
het originele toilet, het kolenhok, de 
oude elektriciteitskast, de vloeren, 
de gezellige binnentuin: het zijn 
allemaal sfeervolle elementen van 
vroeger tijden. 
Nu is de winkel ingericht met 
allerlei snuisterijen en sfeervol-
le decoraties, en daardoor een 
winkel om naar hartelust in rond te 
‘snuffelen’.

Misterstraat 41 - 7101 ES  Winterswijk
Tel.: 0543 - 531 482 www.allurewinterswijk.nl
info@allurewinterswijk.nl

Openingstijden: ma-di 13.30-18.00 uur / wo-do 11.00-18.00 uur / vr 11.00-21.00 uur / za 10.00-17.00 uur
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Vitamine W is een vrij verkrijgbare multivitamine, die gelukshormonen vrij maakt. Ook zorgt een dagelijkse inname van Vitamine W voor goede 
 opname  van geluksmomenten. Geluksmomenten die je in Winterswijk overal aantreft. Ze zijn groots en zichtbaar aanwezig in het centrum en het 
 Nationaal Landschap, maar je beleeft ze daarnaast op onverwachte momenten.  

� Het Nationaal Land-
schap Winterswijk biedt 
een ongekende variatie en 
afwisseling van natuur- 
en cultuurhistorie. De 
ultieme omgeving om tot 
rust te komen.

� Een activiteitenagenda 
waar je U tegen zegt. 
Het hele jaar zijn er 
leuke, interessante en 
boeiende activiteiten en 
evenementen.

� Een uitgebreide warenmarkt & gevarieerd winkelen in het centrum van 
Winterswijk. Lekker borrelen en eten in goed gezelschap en geen zorgen 
om de parkeermeter.

� Villa Mondriaan is het 
voormalige woonhuis 
van Piet Mondriaan. 
Het letterlijke startpunt 
van zijn omvangrijke, 
internationale carrière.

Vitamine W
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Ons geluk zit ook in kleine dingen. De wijze waarop je overal begroet wordt. De oprechte aandacht die iedereen voor je heeft. De liefde waarmee je 
kopje koffie wordt geserveerd. Voor ons allemaal vanzelfsprekend maar die door bezoekers als bijzonder worden ervaren. Zet daarom je zintuigen 
op scherp en beleef het pure Winterswijk.  

� Dagelijks een portie Vitamine W tot je nemen? Winterswijk biedt een 
geweldige woon- en werkomgeving.  Je bent van harte welkom!

� Winterswijkse wijnen 
zijn internationaal 
bekroond en hebben 
een nog betere afdronk 
vanaf het terras van de 
wijnboer met zicht op de 
wijngaarden. 

� Lekker relaxen, luieren, 
zonnen, plonsen en zwemmen 
in het Strandbad. Sluit de 
perfecte zomerse dag af met 
een goed glas wijn en een 
heerlijke maaltijd in de 
bijbehorende Strandlodge. 

� Sfeervolle rust-
punten op onver-
wachte plekken 
in het Nationaal 
Landschap. Proef 
de zelfgebakken 
vruchtentaart en 
geniet.
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Zo mooi kan alleen 
Winterswijk zijn

Met het predicaat Nationaal Landschap heb je een naam hoog te houden. Die uitdaging gaan de inwoners graag aan, want ze zijn allemaal ontzettend 
trots op dit unieke gebied van 22.000 hectare. In het verleden hebben de eigenaren van scholtengoederen met hun pachters en knechten hun stempel 
gedrukt op het ontstaan van het gebied. Houtwallen, beekjes, essen, molens, bossen en landerijen werden door hen ingericht en onderhouden. 
Het resultaat is een afwisselend coulisselandschap met een aantal natuurreservaten met zeldzame dieren en planten. 
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Leven in het Nationaal Landschap Winterswijk omvat meer dan liefde voor de natuur. Noaberschap en 
saamhorigheid zijn onderdeel van het dagelijks leven. Een gastvrije begroeting is standaard en er is altijd 
gelegenheid voor een goed gesprek. Ontdek hoe mooi Winterswijk is! 

Familie Scheuten

“Wat een voorrecht om 

in je eigen woonplaats zo 

fantastisch te kunnen 

recreëren”.
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PROEF HET ALLERLEKKERSTE 
UIT OOST EN WEST
BIJ WOK WAMELINK

Wooldseweg 71      |  7101 HV Winterswijk 
Tel.:  0543 51 22 02|  info@wamelink.nl      W W W . W A M E L I N K . N L

7 DAGEN
PER WEEK
GEOPEND

Heerlijk genieten...

ALL-IN*

CUISINE
onbeperkt eten en drinken

voor een vaste lage prijs
Inclusief wijnen en bieren

* Zie de voorwaarden op onze website

In de zomermaanden airco aanwezig

www.hart jewinterswi jk .n l

Welkom bij 
Hartje Winterswijk! 

Hartje Winterswijk is een creatieve 
woonwinkel. Bij ons kunt u terecht voor 
Chalk Paint™ van Annie Sloan maar ook 
voor diverse unieke meubeltjes, kookge-
rei, haak- en breigaren van Drops en an-
dere leuke woonaccessoires. Ook geven 
wij geregeld diverse workshops over het 
gebruik van de Chalk Paint™ en de ver-
schillende verftechnieken.

Onze openingstijden zijn van 
di t/m za van 10.00 tot 17.00 uur

 
Ben je uitgekeken op je meubels 
maar vind je het zonde ze weg te 

doen? Probeer dan eens de Chalk 

Paint™ van Annie Sloan. Zonder 

voorbehandeling geef jij je meu-
bels binnen een mum van tijd een 

tweede (of misschien wel een derde 

of vierde) leven.

Ratumsestraat 24 
7101 MV Winterswijk

Tel. +31 543 - 45 09 27
www.hartjewinterswijk.nl

Bij inlevering 
van deze 

advertentie 
ontvangt u 

10% korting.
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Ontdek onze golf- arrangementen

Vredenseweg 150, 7113 AE Winterswijk-Henxel
info@golfclubwinterswijk.nl 0543 – 563 812 

www.golfclubwinterswijk.nl

Ontspannen door 
golf in de 

authentieke 
natuur! 

Ons restaurant met terras is dagelijks geopend. 
Perfect voor uw fi ets- of wandelpauze!

KNIJP ER EVEN TUSSENUIT !
Kom genieten - wij doen de rest!

De camping met 15 plekken is dicht-
bij het centrum van Winterswijk en 
de Duitse grens. Wijngaard Hesselink 
en de golfb aan de Voortwisch zijn op 
loopafstand. Geniet van deze heer-
lijke plek met mooi sanitair, grati s 
perfecte wifi  en 
Bett y als wandelende recepti e!

Vredenseweg 142 | 7113 AE Winterswijk | 0543-562347 | 06-3960 9459  
   Boerderijcamping Kortschot |  info@kortschot.nl | www.kortschot.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

"Ik heb er plezier in om het mijn 
gasten naar de zin te maken. Puur 
vanuit mijzelf. Niet verpakt of 
opgeleukt! In het gewone zie je 
ook het echte. De kracht van die 
eenvoud: het pure met eenvoudige 
luxe en de service die daarbij 
hoort is voor ons heel gewoon. Het 
besef, dat velen dat als uniek er-
varen, maakt dat ik elk jaar weer 
uitzie naar de opening van het 
kampeerseizoen."

                                Betty
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Mooi aangelegde fietspaden en 
ontelbare kilometers goed 
onderhouden zandpaden

Een afwisselend decor waarin grasland overgaat in houtwallen en waarbij je je blijft verwonderen over 
de lichtinval in één van de vele bossen die Winterswijk rijk is. Niet voor niets is onze gemeente benoemd 
tot Nationaal Landschap. Ideaal om per fiets te ontdekken. 

Juni en juli is 

fietsvierdaagse maand.
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Mooi aangelegde fietspaden en 
ontelbare kilometers goed 
onderhouden zandpaden

Geniet van het sfeervolle centrum en het mooie coulissenlandschap in het buitengebied. Imposante scholtengoederen, sfeervolle wijngaarden, 
gezellige theetuinen en rustpunten bij de boer. Zowel figuurlijk als letterlijk grenzeloos genieten, want er zijn verschillende routes die de Duitse 
grens overgaan. 
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Het wandelnetwerk brengt je 
via een knooppuntensysteem 
op alle mooie plekken 

Houd je van wandelen? Ook dan zit je goed in Winterswijk. Een prachtige omgeving die zich uitstekend leent 
om te voet te beleven. Het buitengebied met haar vele zandwegen en bospaden vraagt om ontdekt te worden. 
Elke bocht vertelt je weer een nieuw verhaal!

Wandelen zonder 

te verdwalen.
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Het wandelnetwerk brengt je 
via een knooppuntensysteem 
op alle mooie plekken 

Er zijn georganiseerde wandelingen, excursies in natuurgebieden, wandelroutes gemaakt door lokale experts, vooraf beschreven wandeltochten en 
een geweldig wandelnetwerk, waarbij je naar eigen inzicht en wens het ideale rondje loopt. In het centrum bieden gepassioneerde gidsen ontzettend 
leuke dorpswandelingen aan. In het hele gebied zijn gezellige horecagelegenheden te vinden, zodat ook de inwendige mens getrakteerd kan worden 
op een heerlijke dag in Winterswijk.
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Sellink Goudsmid Juwelier
Bij Sellink Juwelier is uw goud nog veel 
geld waard. Na 100 jaar nog steeds het 
betrouwbare adres. Op vertoon van deze 
advertentie ontvangt u contant geld of 
goede omstandigheden bij aankoop van 
uw oud-goud. Meddosestraat 53, 
T. 0543 512 195 
www.juwelier-in.nl/winterswijkwww.het-duitse-bakkertje.nl

Het Duitse Bakkertje
Het Duitse bakkertje in Winterswijk 
staat bekend om zijn heerlijke ovenvers 
gebakken broodjes. Tevens is er een 
ruim assortiment aan brood, gebak en 
andere lekkernijen. Iedere zondag zijn 
wij geopend van 8.30 uur tot 11.00 uur.

www.holdersmedia.nl

Holders Trends & Gifts
De winkel voor prachtig houten speelgoed, 
waar de kleine klant koning is en waar de fan-
tasierijke wereld van kinderen tot leven komt! 
Hier vindt u houten speelgoed van babyramme-
laar tot legpuzzel, loopkarren, muziekdoosjes, 
poppenhuizen en brandweerkazerne. 
We verheugen ons op uw bezoek.

www.jaspermuziek.nl

Jasper Muziek
De muziekwinkel met persoonlijke aandacht. 
Bij ons staat service, kwaliteit en aandacht 
voorop. Wij zijn leverancier van de beste 
merken. Maar ook voor vakkundige repara-
ties van uw gitaren en versterkers, staan 
wij voor u klaar.

Volg ons op facebook: JO’S Lifestyle

Jo’s Lifestyle
Voor een trendy outfit met een vleugje ca-
sual of chic ben je bij Jo’s Lifestyle aan het 
juiste adres. Wij zijn goed op de hoogte 
van de laatste musthaves en vullen elke 
week onze collectie aan. Ook hebben wij 
mooie accessoires, sieraden en schoenen 
voor de complete look! 

www.proefbeleefengeniet.nl

PB&G
Met wel 275 verschillende single malt 
whisky’s heeft PB&G het grootste whis-
kyassortiment van de Oost-Achterhoek. 
Ook voor likeur, wijn, jenever, gin en cognac 
bent u bij ons aan het juiste adres! Wij laten 
u graag kennis maken met onze producten.

Tip!
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www.de-koets.nl

Koffi  ehuis ‘de Koets’
Koffiehuis ‘de Koets’ is een detailhandel voor de 
verkoop van koffie- en theeprodukten, maar ook 
serviesgoed van gerenommeerde merken zoals 
Blooming ville, PIP, Blond Amsterdam, Greengate, 
Bunzlau Castle, TineKHome, RoomSeven, Gruen 
und Form en Casagent. Ook voor een heerlijk 
kopje koffie bent u welkom.

www.foto-objectief.nl

Galerie Foto-objectief
Bij ons vindt u • Prachtige Zwart wit foto’s; • Lijs-
ten op bijna ieder gewenst formaat. U ontvangt 
van ons deskundig advies over onze uitgebreide 
sortering lijsten en de bij uw kunstwerk passen-
de passe-partouts. • Cursussen fotografie en/of 
fotobewerking • Informatie op allerlei gebied over 
fotografie. Kom vrijblijvend kijken.

Maxine Winkel vol Beleving
Verrassend zijn is één van de kenmerken van 
Maxine, de winkel met de nieuwste mode van diverse 
bekende merken, maar ook voor mode-accessoires, 
sieraden, horloges, TapParfum en cosmetica bent u 
bij ons op de Meddosestraat 18 aan het juiste adres. 
T. 06-3977 7418  info@maxineshop.nl

         Maxine, Winkel vol Beleving

www.evaondermode.nl Eva Ondermode
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Eva Ondermode
Een hippe heren boxershort, mooie lingerie t/m 
cup J en protheselingerie van diverse bekende 
merken, Falke panty’s en badkleding. Persoon-
lijke aandacht en eerlijk advies. U vindt het bij 
Eva Ondermode, dé speciaalzaak voor dames 
én heren van alle leeftijden. Ook service aan 
huis mogelijk, bel 06 - 488 244 39.

De Toppers van
de Meddosestraat
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Het natuurwonder 
van de steengroeve

Onze bodemopbouw is bijzonder gevarieerd en wordt geologisch gezien als het rijkste stuk Nederland. Winterswijk wordt ook wel de mozaïekvloer 
van Nederland genoemd. In dit Nationaal Landschap ligt in de buurtschap Ratum een bijzondere steengroeve. Hier komen 240 miljoen jaar oude 
kalksteenlagen aan de oppervlakte en zijn al meerdere ontbrekende schakels uit de evolutie teruggevonden. Ook de natuur rondom de steengroeve 
is uniek. De bijzondere oehoe is slechts één van de unieke bewoners van het beschermde natuurgebied. 
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Wil je de steengroeve echt beleven? Tijdens de voorstellingen van het steengroevetheater beleef 
je de steengroeve op unieke wijze. Er zijn er ook mooie wandel- en fietstochten beschikbaar, die 
het natuurgebied rondom de steengroeve aandoen. Voor spannende verhalen over de steengroeve 
download je de Winvred app: jouw persoonlijke digitale gids van Winterswijk.

Steengroevetheater

Een weergaloos 

evenement in het 

ultieme zomertheater! 
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Iedere vrijdag is er koop
avond en de laatste 
zondag van de maand is 
koopzondag!

Lekker struinen door gezellige straten, 
overal superleuke terrassen en nergens 
betaald parkeren.

Een winkelaanbod dat afgestemd is op een bezoekersaantal dat het inwoneraantal ver overstijgt. De belangrijkste reden hiervoor is dat Winterswijk 
enorm populair is in de Euregio. En terecht! Bruisende winkelstraten met als centrale punt de sfeervolle markt. Landelijke ketens die afgewisseld 
worden met hippe en chique lokale winkels. Ook vind je er toonaangevende mode- en schoenenzaken, leuke boekwinkels en kook- en serviezenwinkels. 
Dit afwisselende aanbod zorgt voor voldoende ingrediënten voor een heerlijke dag winkelen. 
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Geen zorgen om de par

keermeter. In Winters

wijk parkeer je gratis!

Het centrum van Winterswijk heeft daarnaast een gevarieerd horeca-aanbod. Sfeervolle cafés, terrassen 
en restaurants vind je terug rondom de markt, op verschillende pleintjes en in de winkelstraten. Van een 
trendy espressobar tot een oer-Hollands bruin café: het is er allemaal!
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AN
NO

ZA 30 juni en ZO 1 juli
Grote Kunstmarkt

10:30 tot 17:00

ZO 7 oktober
Grote Kunstmarkt

ANNO

1652 

Gebak • Lunch • High Tea 
Koffietafel • Streekwinkel

Tel. 0543 (0)543 56 43 47
www.berenschotswatermolen.nl

• Uniek zelfbedieningsconcept
• Huisgemaakt gebak met    
  ingrediënten van eigen erf
• High tea, Picknicks, Lunches      
  en ontbijt op afspraak
• Bij Knooppunt 18

Theetuin De Wacht, Meenkmolenweg 6, 7119 AH Winterswijk Corle 
T: 06-53586965    www.theetuindewacht.nl

Genieten doe je 
 bij Antoons!

Kobstederweg 13 
7113 AA Winterswijk
0543 53 33 95
info@antoonsrestaurant.nl

w
A

z
RESERVEER
INFORMEER

www.antoonsrestaurant.nl

Want bij Antoons draait alles om 

beleving. We kunnen je daar heel 

veel over vertellen, maar 

– je voelt ‘m al – kom het 

toch vooral zelf ervaren. 

      Expect the unexpected. 

                 Want zeg nou zelf, hoe 

                     vaak heb je in het mooie 

                          buitengebied van Winterswijk 

                              nou eigenlijk je vork in een halve 

                                 kip of schnitzel gezet?
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www.fiets4daagsewinterswijk.nl

25-28 juni 2019
23-26 juni 2020

ENERGIEPARK/ECO TOUR TOCHT
Beleef de vrijheid en het plezier in het 
rijden met onze stille, elektrische buggy’s 
over de grotendeels onverharde wegen 
en geniet ondertussen van de mooie plek-
ken in Winterswijk. Aan het begin krijgt 
u een korte rondleiding in het Energiepark 
aan de Scholtemaatweg 1 in Winterswijk 
Ratum.  In het Energiepark kunt u ervaren 
hoe duurzame energie wordt opgewekt in 
de vorm van zon-, wind- en waterenergie. 

Voor de verschillende arrangementen, 
kijk op: www.hulsduurzameenergie.nl  

BEZOEK ENERGIEPARK RATUM

De Eco-tour tocht is een leuke activiteit 
voor bedrijven, familie’s, vriendengroepen. 

Geschikt voor jong en oud! Het start- en 
eindpunt is op het Energiepark in Ratum. 

Rosenhaege 

Bekeringweg 8   7107 AM Winterswijk  Kotten
Telefoon:  0543 563339      www.rosenhaege.nl 

Zuid-Frankrijk in Winterswijk

GARDENS ILLUSTRATED    juli 2019 en 2020
VERY BRITISCH HOME & GARDEN   augustus 2019 en 2020

MUZIEK IN TUINEN EN PARKEN   9 augustus 2019 
Voor de actuele data bezoekt u onze website: www.rosenhaege.nl

NIEUW: 
• Aanleg kleurrijke, arbeidsarme borders bloeiend van april - nov.

• 4,5 Ha. Kijktuinen/Easy Prairie Gardens
• British shop
• British shop, Solveigh Rosenhaege, Grenzweg 1, Oeding-Duitsland
• Keltisch koffi ehuis

Muziek in tuinen en Parken
Musiklandschaft Westfalen 
Grensoverschrijdende kunsttentoonstelling

Easy Gardening
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“Piets Winterswijk ont

dekken? Kom mee met de 

Mondriaan wandeling.”

Ontdek de magie van het vroege werk 
van Piet Mondriaan in zijn 
voormalige woonhuis

Villa Mondriaan is een uniek museum in een prachtige villa over de jonge jaren van Piet Mondriaan. 
Mondriaan verwierf wereldfaam in Parijs en New York. Zijn schildercarrière begon echter in Winters-
wijk, waar hij van zijn achtste tot zijn twintigste jaar woonde. 

Judith Kadee, directeur Villa Mondriaan
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Hier ontdekte Piet zijn passie voor tekenen en schilderen, en hier werkte hij aan de ontwikkeling van het talent dat hem zou doen uitgroeien tot een 
van de belangrijkste vernieuwers van de schilderkunst, beeldende kunst en architectuur. Piet Mondriaan was een van de grondleggers van de 
kunststroming de Stijl. De jaren waarin zijn kunstenaarschap werd gevormd, bracht Piet Mondriaan door aan de Zonnebrink in Winterswijk. Nog 
meer verhalen over Piet Mondriaan? Download de Winvred app: jouw persoonlijke digitale gids van Winterswijk.
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Kunst en cultuur: toegankelijk 
voor jong en oud

Sinds jaar en dag is Winterswijk een inspiratiebron voor kunstenaars. Grote namen als Piet Mondriaan, Gerrit Komrij en Max van Dam zetten 
hier hun eerste zielenroerselen op papier. Ook vandaag de dag zijn er veel kunstenaars die hun inspiratie vinden in de rust, de ruimte en het mooie 
landschap. Van kunst genieten doe je in musea, galerieën, in beeldentuinen en in de openbare ruimte. Door heel Winterswijk vind je beelden die door 
Winterswijkse kunstenaars zijn vervaardigd.



100% Winterswi jk   |   27

Liefhebbers van een mooie voorstelling kunnen terecht in Theater de Storm en in de zomer biedt het open-
luchttheater een intiem decor voor klein kunst. In het monumentale Doopsgezinde kerkje worden regelmatig 
klassieke concerten en lezingen gehouden en in het Filmhuis draait op dinsdag een bijzondere film.

In het Doopsgezind Kerkje 

geniet je van concerten in 

een intieme setting 
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Ratumsestraat 53

Hobbyhuis Heinen
Uw speciaalzaak met de enige echte keus voor 
de professionele kunstschilder: Talens, een 
legendarische naam voor een assortiment dat 
bekend staat om zijn superieure en ongeëven-
aarde kwaliteit.  Ons ruime assortiment verf 
bestaat o.a. uit; Rembrandt,  Amsterdam, Van 
Gogh. Talens hulpmiddelen zoals o.a. Penselen 
en schildersmessen.

www.embsenlichtenadvies.nl

Embsen Licht en Advies
Embsen Licht en advies is een speciaalzaak in 
verlichting met een eigentijdse collectie lampen 
in zowel modern als klassiek. o.a. industrie-
lampen, Art deco Lampen (Gispen), Leeslam-
pen, Led lampen, Lampen kappen (maatwerk 
mogelijk). Embsen Licht en Advies verkoopt alle 
soorten lichtbronnen. Embsen Licht en advies 
geeft lichtadvies bij particulieren en bedrijven.

Ratumsestraat 12 T. +31 543 517 402

Hobby speciaalzaak Hannet Leussink
We voeren een ruim assortiment fournituren:
zoals knopen, ritssluitingen, lintjes, kantjes, 
bandjes en nog veel meer. Tevens een zeer grote 
selectie van knutselitems.
Openingstijden:
Ma 13:30-17:30;
Di./Do./Vr. 10:00-12:30 en 13:30-17:30.
Woe 9:30-17:30; Zat 9:30-16:30 uur.

www.klaasvaakshop.nl   
www.klaasvaakbedtextiel.nl

Klaas Vaak Bed & Textiel
De speciaalzaak waar u terecht kunt voor hoog-
waardig kwaliteit bedtextiel. U bent van harte 
welkom met al uw vragen over dekbedden, over-
trekken, hoofdkussens en badtextiel. Ook bent 
u bij ons aan het juiste adres voor matrassen, 
complete boxsprings en ledikanten. Wij geven u 
graag advies op maat over ons ruime assortiment.

De Toppers van
de Ratumsestraat
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Ratumsestraat 29, Winterswijk, T. 0543 532833

2013

Beste Drogist
van Nederland
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DA is de specialist in gezondheid met een 
uitgebreid assortiment geneesmiddelen, vitamines 
en homeopathie. Als verkooppunt van Eyelove 
bieden we een complete bril op iedere sterkte 
inclusief oogmeting. Mooi is de parfumerie 
gespecialiseerd in huidverzorging, make-up en 
parfums van de belangrijkse luxe merken zoals 
Chanel, Clarins, Clinique, Dior, Shiseido, Estee 
Lauder, Lancôme, Sisley, Hermes en Rituals. Volg 
ook een Beautyschool in onze winkel of laat je 
verwennen in onze schoonheidssalon. DA+Mooi is 
met het grootste assortiment en ruim 45 jaar kennis 
en aandacht voor de klant, een begrip in de regio. 

DA+MOOI: 
DE GROOTSTE 
DROGISTERIJ-PARFUMERIE 
VAN NEDERLAND 

* De 25% korting is geldig op 1 product naar keuze. De korting is geldig tot en met 31 december 2020, 1 coupon per klant. Inclusief klantkaart korting en niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties. Geldt niet op Rituals, EyeLove, RVG geneesmiddelen en cadeaubonnen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

25%OP 1 PRODUCT 
NAAR 

KEUZE
* 

Knip de coupon uit en neem deze mee naar de winkel

www.doubleuwomenswear.nl

Double U womenswear
Goed Gezien! Double U Womenswear vindt u aan 
Ratumsestraat 36 in Winterswijk. Wij zijn een 
modezaak gespecialiseerd in plus size mode, wij 
verkopen dameskleding vanaf maat 44 t/m 60. 
De merken die wij voeren zijn o.a. Yesta, Yoek, KJ 
Brand, Twister, Chalou, Studio, Stark en veel meer. 
Kom gerust een keer kijken, de koffie staat voor 
u klaar. Kijk voor openingstijden op onze website:

De Toppers van
de Ratumsestraat
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Waar in Nederland is het nog donker 
genoeg om de sterrenhemel zien?  

Onthaasten en genieten van het pure leven doe je bij ons. Zowel in het sfeervolle centrum als in het buitengebied in het Nationaal Landschap is er 
een ruime keuze aan de perfecte accommodatie voor iedere gelegenheid. Kampeerliefhebbers hebben een ruime keuze aan gezellige, comfortabele 
en royaal opgezette familiecampings en knusse minicampings op de boerderij waar je onderdeel mag zijn van het dagelijkse boerenleven. Ook bieden 
sfeervolle hotels en unieke bed & breakfast gelegenheden een heerlijke verblijfplaats.  
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Geweldige accommo

daties in mooie 

scholtenboerderijen.

Een gezellige tijd met vrienden, qualitytime met je partner of een zonnige familievakantie met het hele gezin? 
Je bent van harte welkom en we nodigen je uit om met volle teugen te komen genieten in Winterswijk.
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Lekker eten en een drankje, de perfecte 
ingrediënten voor een heerlijke dag

Op culinair gebied heeft Winterswijk veel te bieden. Zowel in het centrum als in het prachtige buitengebied vind je bijzondere restaurants, cafés en 
lunchgelegenheden. De restaurants in het centrum kennen een mix aan internationale keukens en er zijn natuurlijk restaurants die zich gespecialiseerd 
hebben in het koken met streekproducten. Een aantal restaurants valt op vanwege hun bijzondere plek. Midden in de natuur, aan het water en zelfs 
in een watermolen. 
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Bij de Strandlodge eet 

je op michelin sterren 

niveau.

Romantisch met zijn tweetjes of voordeling met het hele gezin van een heerlijke maaltijd genieten. Het kan 
allebei. Gedurende het hele jaar wordt er fantastisch gekookt in de Winterswijkse restaurants en op ver-
schillende evenementen. Schuif lekker aan en geniet!   
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Puilt je kast uit van alle kleding die je niet 
(meer) draagt? Bij Appel & Ei maak je 
anderen én jezelf blij met je mooie (merk)
kleding, schoenen, sieraden en tassen én 
ontvang jij 40% van de verkoopprijs. 
Appel & Ei - Misterstraat 57 - Winterswijk

Volg ons op facebook: De gegrilde kip

de Gegrilde kip
Heerlijke kip waar het water je van in de mond loopt! 
In onze winkel worden dagelijks kant-en-klare maal-
tijden, broodjes en kipproducten vers bereid en tegen 
zeer aantrekkelijke prijzen aangeboden. Ideaal voor 
als je niet in de keuken wil staan, maar toch een ge-
zonde maaltijd wil. Daarnaast hebben wij kippannen 
welke zeer geschikt zijn voor grotere groepen, tot 18 
personen! In de zomer bieden wij bbq pakketten aan!

www.dezwaanwinterswijk.nl

Restaurant ‘De Zwaan’
Kom lekker borrelen, lunchen of dineren in 
ons moderne en sfeervol ingerichte restaurant. 
Naast heerlijke drankjes en gerechten staan ook 
gemoedelijkheid, gezelligheid en gastvrijheid da-
gelijks op ons menu. Onze uitgebreide menukaart 
biedt voor elk wat wils. Weten wat er op het 
menu staat? Bekijk dan alvast op je gemak onze 
menukaart op onze site.

www.winterswijk.mijntafel.nl

mijnTafel
De beste winkel om al je tweedehands, nieuwe en 
zelfgemaakte spullen te verkopen! Klanten vinden bij 
ons een uitgebreid en steeds wisselend aanbod van 
nieuwe en tweedehandse spullen, maar ook eigen cre-
aties van kunstenaars en creatievelingen. Winkelen 
bij mijnTafel wordt zo een prettige beleving voor ieder-
een!      MijnTafelWinterswijk. Spoorstraat 14.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

De Toppers
van Winterswijk
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www.pakhuis-winterswijk.nl 

Het Pakhuis Mannenmode
Het Pakhuis is een conceptstore op het gebied van 
hoogwaardige mannenmode. Wij bieden een breed 
pakket aan originele merkkleding doorlopend met 
kortingen tot 70%. Daarbij is er ruimte voor schoe-
nen en accessoires. Onze modeadviseurs helpen u 
graag. Laat u verrassen onder het genot van een 
verse kop koffie! U vindt ons aan de Wooldstraat 49.

www.deduifmannenmode.nl

De Duif Mannenmode
De Duif Mannenmode heeft voor iedere man de 
outfit voor de juiste gelegenheid! De collecties zijn 
geschikt voor de stijlvolle businessman, maar ook 
voor heren die van casual, trendy of stoer houden. 
Voor mannen die zich willen & durven onderschei-
den van de massa en voor wie het belangrijk is 
dat de kleding hun persoonlijkheid versterkt; is dit 
het juiste adres! Wooldstraat 10 T. 0543-522525

www.isafashion.nl

ISA Fashion
ISA is een trendy damesmodezaak gevestigd in 
1 van de mooiste panden van de Wooldstraat. Bij 
ISA kunt u rondneuzen en lekker op uw gemak 
passen, wij geven daarbij graag eerlijk en vrijblij-
vend advies. Elke week wordt  de winkel aange-
vuld met de laatste trends. Wij verkopen o.a. Hele-
na Hart, Mavi jeans, Rebelz, C & S en Buena Vista.

www.goossens-wijnen.nl

Slijterij-wijnhandel Goossens
Stijlvol, smaakvol en sfeervol, zo kan men onze 
zaak het beste omschrijven. Het assortiment be-
vat zowel binnenlandse- als buitenlandse dranken 
en meer dan 150 soorten whisky’s. Bovendien 
een groot aantal speciaal bieren en geschenken. 
Het wijnassortiment is werelds.

De speciaalzaken
van de Wooldstraat
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Pure, ambachtelijke producten 
met 100% liefde bereid

Liefhebbers van goed en lekker eten hoef je het niet uit te leggen. Zij worden al jaren verwend in Winterswijk. Van internationaal bekroonde wijnen 
tot delicaat vlees van lammeren, die vrij hebben rondgelopen in het Nationaal Landschap Winterswijk. Bloemenhoning rechtstreeks van de imker. 
Smaakvolle boerenkaas van koeien- of geitenmelk. Verrukkelijk ijs gemaakt van romige melk en vers fruit uit de boomgaard. De Winterswijkse 
boeren zijn terecht trots op hun kwaliteitsproducten en vertellen er graag over aan belangstellenden.    
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“Pure smaakbeleving staat 

centraal in Winterswijk. 

Onze geitenkaas staat dan 

ook vaak op het menu.”

Gepassioneerde chefs presenteren de heerlijkste lokale gerechten in hun sfeervolle restaurants. In de 
herfst krijgt uiteraard het wild een prominente plek op het menu. Van streekproducten geniet je in één 
van de restaurants of rechtstreeks bij de boerderij. Proef het platteland!

Bert Kots, eigenaar camping en geitenkaasboerderij 
de Brömmels
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De woning met eigen ingang en terras is gelegen naast natuurgebied 
(bos) Bekendelle, bij de Slinge in de rustige Achterhoek. 

Een omgeving die zich perfect leent voor fi ets- en wandeltochten.
De woning beschikt over één slaapkamer boven en twee beneden. 
Geschikt voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

Fam. Berenschot, Wooldseweg 72, 7108 AB Winterswijk-Woold 
Tel.: 0543 - 564210   www.bakkerijberenschot.nl

Kreilweg 1, 7108 AK Winterswijk Woold. Tel.: 0543-564394 
info@eelink.nl • www.eelink.nl

Groepsaccommodatie Eelink

GROEPSACCOMMODATIE geschikt voor zowel kleine 
als grote groepen tot maximaal 56 personen.

Gelegen in de bosrijke omgeving van buurtschap het Woold.

Alles gelijkvloers. Rolstoeltoegankelijk.

Bed & Breakfast De Balkende Ezel
Bed & Breakfast – Ezelwandeltochten – Theeterras  

Jeanet en Johan Mateman
Waliënseweg 40, 7105 CD Winterswijk Huppel
Tel.: 0543-562650 / 0630875779 
www.debalkendeezel.nl Kreilweg 1, 7108 AK Winterswijk Woold. Tel.: 0543-564394 

info@eelink.nl • www.eelink.nl

Groepsaccommodatie Eelink

HUIFWAGENTOCHTEN
De comfortabele huifwagen heeft een groot panoramadak 

hierdoor heeft u een prachtig uitzicht. 
Rolstoeltoegankelijk d.m.v. een lift.

Verwarming maakt het mogelijk om wintertochten te maken.
Arrangementen zijn mogelijk.
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Markt 27 | Winterswijk | (0543) 535 600 
www.derevolutiewinterswijk.nlMarkt 27 | Winterswijk | (0543) 535 600 

www.derevolutiewinterswijk.nl

Het indrukwekkende joodse verhaal 
van Winterswijk wordt steeds vaker 
in deze synagoge verteld!

De geschiedenis van de joodse gemeen-
schap van Winterswijk komt in de 21ste 
eeuw volop tot leven. Dat gebeurt het 
hele jaar door met lezingen, concerten, 
en rondleidingen (op afspraak ook voor
groepen). Actuele informatie staat op www.synagogewinterswijk.nl
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Eindeloos struinen op de leukste markt 
van de Achterhoek

Wie wordt er nu niet blij van de wekelijkse markt? Het is gezellig, kleurrijk, veelzijdig, geurend én fijn geprijsd. De warenmarkt Winterswijk biedt 
twee keer per week om de Jacobskerk in het hart van het centrum een zeer uitgebreide sortering van allerlei producten. Zodra je de eerste stap 
op de weekmarkt zet, krijg je een gezellig ons-kent-ons dorpsgevoel. Dat is genieten van de gezelligheid, proeven van lekkernijen en kleurrijke 
bloemenstallen bewonderen.  
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“De Winterswijkse 

weekmarkt is al meer

dere keren in de prijzen 

gevallen.”

Iedere zaterdag en woensdag stellen de marktkoopmannen rondom de Jacobskerk hun waren uit. In 
 Winterswijk parkeer je gratis. Het is toch ook veel leuker om het geld voor de parkeermeter te spenderen 
in een van de vele leuke cafés rond de markt, waar het fijn koffiedrinken of lunchen is. 

Niek Oonk
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www.skylinemode.nl

Skyline Mode, laat vrouwen stralen
Optimaal draagcomfort, perfecte pasvorm en een 
eigen verstel-service. Skyline Mode is er voor 
alle vrouwen, ook met een maatje meer en tot op 
hoge leeftijd.  De collectie is bijzonder gunstig ge-
prijsd en wordt doorlopend aangevuld. Debby Vos 
van Skyline Mode adviseert haar klanten graag. 
“Vrouwen moeten hier blij de deur uit gaan.”

www.top1hobby.nl

TOP I TOYS 1000m2  Speelgoed en Hobby
Hier vindt u de grootste speelgoed-collectie 
van oost-Nederland. Beneden: een extra grote 
lego en schleich afdeling.
Keuze uit meer dan 400 puzzels.
Boven alles voor treinen, model bouwdozen,  
siku en buiten speelgoed.
Ook op rc gebied: drone’s, auto,s en vliegtuigen. 
Zeker een bezoekje waard!

www.wenninkhof.nl

Hoveniers & Groencentrum Wenninkhof
Een goed advies beantwoordt ook uw vragen! Of 
het nu gaat om de aanleg van een geheel nieuwe 
tuin, een renovatie van een bestaande tuin of u 
wilt ons inschakelen voor het tuinonderhoud. 
In ons Groencentrum aan de Hoeninkstegge 5 in 
Winterswijk-Meddo kunt u zelf  ‘tuinshoppen’.  
U bent van harte welkom!

www.skopein.nl

Servicetheater Skopein
In onze bioscoop kun je genieten van de nieuw-
ste, de spannendste, de grappigste, de meest 
romantische en de ontroerendste films. Ook 
in 3D, een echte sensatie! Voor informatie en 
aanvangstijden bezoek onze site:
www.skopein.nl of 
bel de reserveringslijn 0543 521515. 
Service Theater Skopein, Meddosestraat 6-8.

De speciaalzaken
van Winterswijk
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www.ankommn.nl

Gast-galerij Ankomm’n
Authentieke boerderijlocatie in Corle op landgoed 
Mentink. Elke maand nieuwe kunstexpositie. 
Welkom op de (verwarmde) deel en op het 
boerderijterras. Genieten van biologische en 
streekproducten. Anita Duenk bakt zelf, van 
appeltaart tot kokosbrownie. Ook voor lunch en 
High Tea, naar wens vegan, gluten- & lactose-
vrij. Groepsuitjes en diverse workshops mogelijk. 

www.spek-ende.nl

Restaurant ‘t Spek-Ende
Gezelligheid, gastvrijheid én genieten van de tra-
ditionele Italiaanse keuken. Van verse pizza’s en 
ambachtelijk bereide pasta gerechten tot heerlijke 
steaks van onze BBQ. Laat u ook eens verrassen 
en vraag naar onze Italiaanse proeverijen. 
Samen genieten met een diversiteit aan gerechten 
op tafel geserveerd.
Misterstraat 72-74, T. 0543-520669 

www.slagerijwassink.nl

Slagerij Wassink
Geen tijd of geen zin om te koken? Slagerij Was-
sink maakt het u gemakkelijk. Wij bieden u een 
zeer uitgebreid assortiment maaltijden. Wij pas-
sen onze maaltijden aan, aan het seizoen. U kunt 
ook uw maaltijd zelf samenstellen. Onze maaltijden 
zijn ook prima om in te vriezen. Wij hebben ook 
enkele barbecuepakketten voor u samengesteld, 
variërend in prijs en product.

www.effeanderswinterswijk.nl

E≠ e Anders
Aan de rand van het marktplein vindt u dit ge-
zellige lunchcafé. Kom eens langs voor een  ver-
rassende lunch of een heerlijk diner, beide met 
vega(n) opties en biologische producten.
Óf geniet in de huiselijke en warme sfeer van 
huisgemaakte taartjes en bijzondere drankjes die 
ook echt Effe Anders zijn! 
info@effeanderswinterswijk.nl  T.0543-538044

De Toppers
van Winterswijk
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Met je voeten in de Slingebeek op zoek naar visjes, een duik van de hoogste plank van het strandbad, bootje varen bij de Gulle Smid, of op een war-
me dag vanaf de waterkant naar de ondergaande zon staren. Bij de zomer hoort water! Zwemmen kan op verschillende plekken. Campinggasten 
genieten van de prachtige zwembaden van hun eigen camping, er is een openbaar zwembaden een mooi gerestaureerd openluchtzwembad met fijne 
ligweides. Recreatiegebied ’t Hilgelo met in de zomer Beachclub Meer is het hele jaar door de moeite waard.

Zoek de verkoeling 
en geniet van het water
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Naast plezier voor de mens is ook de flora en fauna bijzonder belangrijk voor Winterswijk. Natuurlijke oe-
vers, houtsingels, bosjes en poelen worden met elkaar verbonden. Grote beken zijn teruggebracht naar hun 
natuurlijke loop en een aantal beken hebben dan ook de hoogste ecologische waarde. De beekbegeleidende 
bossen kleuren in het voorjaar wit van de bosanemoon: een teken van een oude, ongestoorde bosbodem. 

Lekker actief zijn 

op het water!
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Zomerse dinsdagen 
zijn open tuindagen 

Pluktuinen, kijktuinen, privétuinen, heemtuinen, theetuinen, Achterhoek rustpunten, een Lindearboretum en de Notaristuin. Slechts een greep uit het 
aanbod aan sensationele tuinen, die inspiratie bieden of een heerlijke plek zijn om in alle rust te genieten van de omgeving. Regelmatig voorzien van 
originele horecafaciliteiten. Van enthousiaste tuineigenaren die gratis hun bijzondere tuin open stellen tot theetuinen op onverwachte plekken in ons 
Nationaal Landschap: je vindt het allemaal in Winterswijk. Eén ding hebben ze gemeen: je wordt overal met open armen en allerhartelijkst ontvangen.   
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Voel de zomerzon

 en pluk de dag in 

Winterswijk!

In de zomer stellen particuliere tuineigenaren hun tuin open voor liefhebbers. Ook zijn er in de nazomer 
tuinen te bewonderen. Alle tuinen, hoe verschillend ook, zijn door de eigenaren zelf ontworpen en aan-
gelegd en worden met liefde, kennis en aandacht onderhouden. Een echte aanrader dus voor iedereen 
die houdt van tuinieren. 
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echt
Hema Winterswijk maakt het 
leven leuker en makkelijker!

Winterswijk

Voor een heerlijke 
kop koffie bent u van harte 

welkom in ons 
restaurant 

met tuinterras 

Misterstraat 17

Tegen inlevering 
van deze voucher 
gratis koffi e/thee bij 
aankoop van brood-

je, snack of gebak naar 
keuze in ons restaurant!*

*Geldig tot 31 decemer 2019
Alleen geldig bij Hema Winterswijk

echt

Winterswijk
Misterstraat 17

•  Hema Winterswijk BESTE HEMA 
van NEDERLAND 2018!!

•  Sfeervolle winkel met leuke 
 trotse medewerkers

•  Prachtig restaurant 
 met terras 
 grenzend aan 
 de Notaristuin

•  Kom Winkelen 
 en proef 
 de Sfeer
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Extra warenmarkt 2019/2020

vrijdag 19 april 2019
Woensdag 1 mei 2019 (gehele dag)

Donderdag 20 juni 2019
Donderdag 3 oktober 2019
Vrijdag 1 november 2019

Vrijdag 10 april 2020
Vrijdag 1 mei 2020
Donderdag 9 juni 2020
Zaterdag 3 oktober 2020
Zondag 1 november 2020

OPENINGSTIJDEN 
Markt Winterswijk

WOENSDAG 
van 08.00-13.00 uur

zomer 
van 08.00-14.00 uur

ZATERDAG 
van 08.00-16.00 uur

zomer 
van 08.00-17.00 uur

www.marktwinterswijk.nl

DE ENIGE ECHTE GROOTSTE 
WARENMARKT VAN DE ACHTERHOEK

EKOPLAZA 
onderscheidend biologisch 

EKOPLAZA WINTERSWIJK 
Mika en Daphne 
Roelvinkstraat 33 | 7101 GN Winterswijk 
+ 0543 475067 | info@ekoplazawinterswijk.nl

C) ekoplaza.nl O /ekoplazawinterswijk 

O@ekoplaza @) ekoplazabio 

Ekoplaza heeft het grootste assortiment biologische 
levensmiddelen, duurzame non-food en een natuur-
lijke drogisterij. Dat betekent veilige voeding 
voor jou, producten die bijdragen aan een 
gezond voedselsysteem en dierenwelzijn zonder 
enige discussie. 
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Met een gids zie en

 beleef je meer!

Trek je laarzen aan en ontdek één 
van de bijzondere veengebieden

In Winterswijk vind je twee fraaie hoogveengebieden; het Korenburgerveen en het Wooldse veen. Het Koren-
burgerveen is vanaf de 14e eeuw afgegraven. In de oude veenputten vormt zich nieuw hoogveen. Het Wooldse 
Veen vormt samen met het Burlo-Vardingholter Venn aan de andere kant van de Duitse grens een uitgestrekt 
stuk natuur. Beide veengebieden maken deel uit van een beschermd gebied, waarin opmerkelijke dieren leven 
en zeldzame planten groeien.
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Het is dan ook zeer bijzonder dat deze gebieden toegankelijk zijn. Zet je zintuigen op scherp en ervaar alle facetten van het veen via de gemar-
keerde wandelroutes over het plankenpad of ga mee op één van de begeleide excursies in het meest kwetsbare deel, dat anders niet toegankelijk 
is. Luister naar de gids en verwonder je over de spannende geschiedenis, de oude smokkelroutes en uiteraard over de bijzondere bewoners 
van de Winterswijkse venen. 
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“Winterswijk is voor mij 

de ideale woonomgeving, 

omdat ik hier de groene 

ruimte heb om mijn be

drijf te laten floreren.”

In het zadel door 
Winterswijk 

Winterswijk is een echt hippisch dorp. Naast internationaal erkende topfokkers en professionele ruiters 
wonen er ook vele paardenliefhebbers die hobbymatig met de paardensport bezig zijn. Niet zo vreemd, want 
de verkeersluwe omgeving leent zich er uitermate goed voor.

Wim ten Pas, paardenopfokker
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Ruiter én paard zijn welkom in diverse gastvrije accommodaties. In het Nationaal Landschap vind je de perfecte uitvalsbasis met veel groen, vol-
doende ruimte, zandwegen en uitrijmogelijkheden. Ook biedt een hippisch knooppuntensysteem de mogelijkheid om zelf routes uit te kienen. Teza-
men met spectaculaire evenementen zoals de jaarlijkse slipjacht, het Concours hippique, de paardenvierdaagse, de diverse marathons, veldritten en 
menwedstrijden maakt Winterswijk het hele jaar door een waar eldorado voor ruiters, koetsiers en paardenliefhebbers.  
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www.slww.nl

Strandlodge
Niet aan zee, wel aan het strand! Dit paradijsje 
ligt op een sprookjesachtige plek in het bos met 
uitzicht op het strandbad. Chef-eigenaar Mike 
Vrijdag biedt met zijn enthousiaste team een 
veelzijdig horecaconcept met een restaurant, een 
hippe kookstudio, een riant buitenterras en een 
heuse ‘beachclub’ in de zomermaanden.
Badweg 4 | 7102 EG Winterswijk | 0543-769037

www.chinesemuurwinterswijk.nl

Asiatisch restaurant De Muur
De Muur in Winterswijk is het enige Aziatische 
tapasrestaurant in de Achterhoek. Geniet in 
loungesfeer van de veelzijdige tapaskaart met 
keuze uit traditionele gerechten uit het Verre 
Oosten. U kunt onbeperkt eten voor een vaste 
prijs! Uiteraard kunt u bij De Muur ook à la car-
te eten en geldt het restaurant in de wijde omtrek 
als hét adres voor het afhalen van uw maaltijd!

長城酒楼

www.weurden.nl

Beleef ‘t Weurden 
Kom gezellig binnen in ’T Weurden! Pak de krant 
en geniet van een espresso of cappuccino. Heer-
lijke lunchgerechten, warme soepen en natuurlijk 
appeltaart. Nee, daar word je niet dik van….wel 
GELUKKIG! Bestel een glas wijn en heb plezier 
met elkaar en ach, omdat het mag, genieten we 
vandaag ook van een heerlijk Achterhoekspotje.

www.kinokowinterswijk.nl

Japans sushi & grill restaurant Kinoko
Sushi zoals Sushi bedoeld is. Bij ons kunt u 
genieten van de beste Sushi uit de omgeving. 
Nieuw is het All You Can Eat concept. Dat is 
3 uur onbeperkt Japanse Sushi eten voor 20 
euro per persoon. Met deze formule kunt u 
lekker genieten van al onze gerechten zoals 
deze bereid worden in een traditioneel Japanse 
Restaurant.

De Toppers
van Winterswijk
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www.kronenhuis.nl

Eetcafé Kronenhuis
Een warm welkom. Dat is het eerste wat u kunt 
verwachten als u te gast bent bij eetcafé Kronen-
huis. Hier staat de deur voor u open voor koffie 
met gebak, een overheerlijke lunch of een gezellig 
avondje dineren, alles is mogelijk. Onze menukaart 
wisselt regelmatig, ook met seizoens-gerechten.  
Buiten is een groot gedeeltelijk overdekt terras.

www.bonappetitwinterswijk.nl

Lunch Restaurant Bon Appetit
Een gezellig lunch restaurant, waar kwaliteit 
hoog in het vaandel staat. Zeer uitgebreide kaart! 
Van lekkere belegde broodjes tot diverse hoof-
dgerechten. Alles wordt vers gemaakt in onze 
eigen keuken. Specialiteiten: 21 soorten tosti’s, 
vers fruit sappen & huisgebakken 
pannenkoeken. BON APPETIT!

www.dewoord.nl

Restaurant De Woord
Culinair genieten op z’n Achterhoeks!
Restaurant De Woord staat niet alleen bekend om 
de sfeer, maar ook om de kwaliteit van de keuken.
We besteden veel aandacht aan seizoen- en 
streek-specialiteiten. U bent van harte welkom!

www.restaurantoku.nl

Japanse sushi en grill OKU 
Al onze ingrediënten zijn dagvers en ieder gerecht 
wordt met zorg voor u bereid. OKU heeft een uit-
gebreide kaart, ook voor niet sushi liefhebbers en 
vegetariërs. Bij OKU ontvangt iedere tafel een 
tablet waarop u de bestellingen kunt doorgeven. 
Simpel, leuk en toegankelijk!   Ratumsestraat 1

De Toppers
van Winterswijk
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Op zoek naar informatie over evenementen 
en leuke excursies? Raadpleeg de website 

van 100% Winterswijk 

Wil je shoppen, de omgeving ontdekken, golfen, wandelen, fietsen, lekker eten, wijngaarden bezoeken of die ene bijzondere tuin bekijken? Kom dan 
naar VVV Winterswijk voor meer informatie! In het monumentale oude raadhuis is VVV Winterswijk gevestigd. Het ideale startpunt van een 
bezoek aan onze gemeente. Een team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers staat klaar om je over de vele bezienswaardigheden, de leukste 
activiteiten en de mooiste routes te vertellen. Ook voor tips over verborgen pareltjes kun je hier uitstekend terecht.
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Zoek je een bijzondere camping, een sfeervolle bed and breakfast of vakantiewoning? Of ben je van plan 
om met de hele familie in een prachtig gelegen groepsaccommodatie te logeren? Het team van VVV Win-
terswijk adviseert je graag over alle verblijfs- en recreatiemogelijkheden.

“Op koopzondagen bij 

Obelink staat het team 

van VVV Winterswijk 

je graag te woord bij de 

informatiestand.”

Regina Scholts, VVV Winterswijk
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De zomer verlengen 
in een heerlijke omgeving

Even nagenieten van de zomer? In de omgeving van Winterswijk en omstreken, uitgeroepen tot Nationaal Landschap vanwege het bijzonder mooie 
coulisselandschap, kun je je uitstekend vermaken. Dichtbij, aangename temperaturen en genoeg activiteiten in de buitenlucht. Een ideale locatie 
voor een korte vakantie! Essen, houtwallen, beekjes, molens en bossen vormen het decor van mooie doorkijkjes richting bezienswaardigheden als 
scholtenboerderijen, veengebieden en de steengroeve.  
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Geniet van het land

schap dat zich voor

bereidt op de herfst.

Ook in de nazomer heeft het Nationaal Landschap Winterswijk een goed gevulde activiteitenkalender. 
Elke dag is er iets te doen. Bezoek de open monumentendag, doe een wijnproeverij, geniet van voorstellin-
gen, tentoonstellingen of het oldtimerfestival. Na een nazomerbezoek kun je er weer helemaal tegenaan. 
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Aarde-Werk ‘de Stegge’
voor duurzaamheid in de praktijk

* Blote voetenpad door het cultuurlandschap
* Rondleiding of excursie langs duurzame 
 toepassingen op het terrein
* Workshops met medicinale kruiden of brood

Open: 15 april-15 oktober wo-za en 
in  schoolvakanties dagelijks 11-16 uur. 
Zondag gesloten

Geessinkweg 3
7107 AR Winterswijk Kotten

tel. 0543-563717
www.aarde-werkdestegge.nl

ONTDEK EN BELEEF 
DE NATUUR

Mode voor 

het gezin! 

       De mooiste merken voor 
Dames, heren, jongens, meisjes en baby!

          Shop online 
             www.tuunte.nl

De perfecte plek voor een goede kop koffi e, 
lunch of lekker tussendoortje op ons ruime 

terras of in onze gezellige woonkamer.

Gezellig boerderij terras in bosrijke omgeving.
Gelegen aan vele fi ets- en wandelroutes.

(tussen knooppunt 31 en 39).

Veenweg 2, 7107 BB Winterswijk Kotten
tel.: 0543-564298  www.veenemaat.nl

Veenemaat
Mini-camping, B&B, Eetcafé en Terras
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GERRI GRIJSEN 
BRONZEN BEELDEN

LEEFERDINKLAAN 2, 
7106 CE WINTERSWIJK 
WWW.GERRIGRIJSEN.NL

T. 0543 562521  
06 8357 4390

Geitenkaasboerderij & Camping
✔ Winkel met Geitenkaas en groot assortiment streekproducten 
✔ Proefl okaal en terras met drank en spijzen  
✔ Rondleidingen met Kaasproeverij
✔ Wandelen met de geiten
✔ Kampeerterrein voor tent, caravan en camper 

www.brommels.nl
Meerdinkweg 5, 7108 BJ Winterswijk Woold 
info@brommels.nl Tel. 0543-564518

6000m2 OVERDEKT BELEVINGSPARK

CACTUS OASE
Knooppunt 69 - 70  Let op ! Rustpunt  

Jongermanssteeg 6 
7261 KA Ruurlo
Telefoon 0573-451817 
info@cactusoase.nl 
www.cactusoase.nl 

Openingstijden 
Ma tot en met Vrij 9.00-17.00 uur 
Zat en Zon 10.00 tot 17.00 uur  
Het gehele jaar geopend
van 1 nov. tot 28 feb. 
telefonisch aanmelden

400m2 Modelspoorbaan • Indianen schilderijen • Diverse exposities • Nostalgiehuisjes • Oude 
landbouwwerktuigen • Vogeltuin • Kinderpartijtjes, arrangementen en workshops op afspraak

Wilt u op forel vissen dan kunt U dat bij ons in een 
rustige en natuurlijke omgeving.

Wij beschikken over twee mooie visvijvers met uitstekende 
kwaliteit water en vis.

U kunt een halve of een hele dag vissen, 
ook kan één van de vijvers worden afgehuurd. 

Wij zijn het hele jaar geopend!

Vistijden: dagdeel van:
7.00 – 12.00
12.00 – 17.00
17.00 – 22.00 uur (van 1 mei tot 1 sept)
 

 Zeevisgroothandel
en viskwekerij DEUNK vof

Wooldseweg 62  7108 AB Winterswijk Tel. (0543)51 38 65  
www.deunkvis.nl   info@deunkvis.nl
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Het aanbod aan activiteiten en evenementen is gevarieerd en omvangrijk. Er is iedere dag iets te beleven in het centrum of in het schitterende Natio-
naal Landschap Winterswijk. Dankzij deze afwisselende agenda kan iedereen een aansprekende activiteit vinden. Naast culinaire festivals, gezellige 
markten, wandel- en fietstochten, mooie exposities, concerten, rondleidingen, open dagen bij bijzondere bedrijven is er een uitdagende marathon door 
het Nationaal Landschap, een vuurfestival, een magnifiek concert in de Steengroeve en een Oldtimerfestival. Slechts een kleine greep uit het aanbod. 
Het resultaat? Volop genieten!

Beleef het mee in bruisend Winterswijk
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Ben je op zoek naar nóg meer tips voor een leuk dagje uit? Kijk dan snel verder in de agenda op de web-
site van 100% Winterswijk of vraag de medewerkers van de VVV naar hun persoonlijke favorieten!

Het bloemencorso in het 

laatste weekend van 

augustus is een jaarlijks 

terugkerend hoogtepunt op 

de evenementenkalender.
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Inwoners ervaren Winterswijk als een dorp met stedelijke kenmerken. Door een groot winkel- en horeca-aanbod en uitstekende voorzieningen 
als een theater, muziekschool, streekziekenhuis en sportaccommodaties heeft Winterswijk een Euregionale functie. De sfeer is gastvrij, gezellig 
en ontspannen. Naoberschap, het belangeloos klaar staan voor elkaar, zit in de genen. Kinderen groeien op in een groene omgeving, waar rust 
en ruimte vanzelfsprekend zijn. Ook is er een ruime keuze uit scholen, vrijwilligersfuncties en vrijetijdsverenigingen. In Winterswijk geniet je 
van het pure leven!   

Brinkheurne + Corle + Henxel + Huppel + Kotten + Meddo + 
Miste + Ratum + Vosseveld + Woold + centrum = Winterswijk
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Van een authentiek boerderijtje met reeën in je achtertuin tot moderne appartementen en gezinswonin-
gen in diverse bouwstijlen. Nog voordelig ook door de lager dan gemiddelde huizenprijzen. Bouw naar 
eigen inzicht je droomhuis, zelfs welstandsvrij bouwen is mogelijk! Vervul ook jouw woonwensen in 
Winterswijk.

“Betaalbaar wonen tus

sen gemoedelijke mensen 

in een schitterende om

geving met alle voorzie

ningen bij de hand”

Het team van RGO makelaars in Winterswijk
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Vreehorst

Camping Vreehorst bevindt zich te midden
van het “Nationaal Landschap Winterswijk”
en grenst aan één van de mooiste natuur-
gebieden van de Achterhoek.  Vanaf de 
camping kunt u schitterende wandel- 
en fi etstochten maken.

De camping zelf is een absolute aanrader:
2 prachtige en luxe uitgevoerde sanitair

gebouwen, ruime velden, een binnen- en bui-
tenzwembad met zonneterras, sportveld met 
kunstgras, speeltuin met springkussen, gratis 
Wi-Fi en fi etsverhuur.

Gedurende het kampeerseizoen zijn er
’s ochtends verse broodjes en kranten
verkrijgbaar. In het hoogseizoen is er een
recreatieprogramma. 
Alle kampeerplaatsen zijn standaard voorzien 
van 10 of 16 ampère stroom, tv-aansluiting en 

eigen watertappunt met afvoer. Verder beschikt 
de camping over plaatsen met privé sanitair, 
camperplaatsen, camperservicestation en 
worden er 4- en 6-persoons chalets verhuurd.
Daarnaast beschikt Vreehorst over bijzondere
accommodaties zoals safaritenten en Trek-Ins.

Meer weten? Kijk op vreehorst.nl.
Wilt u liever langskomen? U bent van harte 
welkom. Camping Vreehorst is het hele jaar 
door dagelijks geopend.

Camping Vreehorst
Vreehorstweg 43 
7102 EK Winterswijk 
0543 51 48 05 
info@vreehorst.nl 
www.vreehorst.nl

Camping Vreehorst
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Genieten van theater? 
Ook dat kan in Winterswijk!
In Theater De Storm kiest u uit een divers programma-aanbod.

Er is volop keuze in de volgende genres
Cabaret | Dans | Klassiek | Musical | Muziek | Familie | Show | Toneel 

Voor het volledige programma-aanbod en kaarten bestellen zie www.theaterdestorm.nl
Theater De Storm | Haitsma Mulierweg 11 | 7101 BX Winterswijk | T: 0543-519285
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Koffie smaakt beter 
op een Winterswijkse stoel, 
vindt Starbucks

Winterswijk heeft een rijk verleden in de textielindustrie. De Tricotfabriek en Tuunte houden die herinneringen levend. Net als destijds boeken 
Winterswijkse bedrijven nog steeds internationale successen. Awards, bijzondere klanten en producten, marktleiderschap: kenmerkend voor 
de Winterswijkse koplopers. Net als het bescheiden aandacht schenken aan die mooie resultaten. Zij worden een handje geholpen! Bekijk de 
spraakmakende bedrijven waar Winterswijk trots op mag zijn op de website van 100% Winterswijk.



100% Winterswi jk   |   69

“Alles is mogelijk, als je maar durft.” J.K. Rowling 
In Winterswijk helpen ervaren ondernemers starters op weg via een eenjarig begeleidingstraject. Gratis één-op-één begeleiding. Prak-
tische tips, een netwerk van potentiële klanten en partners en eigen ervaringen van de ondernemer vergroten de slagingskans van de 
starter. Starters in de maak!
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Van de productie van Formule 1-onderdelen tot slimme ICT-oplossingen voor werkprocessen: Winterswijk is sterk in de innovatieve maakin-
dustrie. Niet voor niets zijn Winterswijkse bedrijven veelgevraagde partners in de Randstad en het Ruhrgebied. Werkgevers werken grens-
overschrijdend samen om talent te binden aan de regio. Scholieren komen al vroegtijdig in aanraking met inspirerende bedrijven door stages 
en lezingen. De ruim 1600 bedrijven creëren samen ongeveer 13.000 banen in de industrie, toerisme, detailhandel, landbouw en zorg. Zakelijk 
Winterswijk ontmoet elkaar in verschillende ondernemers- en netwerkverenigingen.  

Nieuwe technieken versus sterk maatwerk
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Het beste gebouw van Nederland in 2016. Textiel in het Louvre. De Agroscoopbokaal 2016. Het interi-
eur van het grootste superjacht ter wereld. De European Concrete Award 2016. Stoelen bij Starbucks.
Alle tafels in het hoofdkantoor van de Amerikaanse elektronicagigant. Allemaal mogelijk gemaakt door 
Winterswijkse bedrijven!

“In Winterswijk krijg ik de 

kans om mezelf als onder

nemer te ontwikkelen en 

als persoon te groeien.”

Lisanne Halleriet, ondernemer
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Winterswijk had vanouds een textielindustrie! Met de opkomst   van de stoommachine kreeg de Winterswijkse textielindustrie      een impuls en groeide het         aantal inwoners van    Winterswijk... 

100% Winterswijk 
in cijfers

Winterswijk telt 12.440 huishoudens met een 
gemiddelde grootte van 2,3 gezinsleden. 35% van 
de huishoudens bestaat uit gezinnen met kinderen, 

33% uit huishoudens zonder kinderen. 
De overige 32% betreft eenpersoonshuishoudens.

Nieuwbouw: sinds 2000 is de 
woningvoorraad toegenomen met 
983 woningen (9%)

• 11.209 eengezinswoningen

• 9.047 koopwoningen

• 3.329 huurwoningen

• 80 rijksmonumenten

De huizenprijzen zijn 
19,3% lager ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde.

Winterswijk heeft 28.987 inwoners met 
een bevolkingsdichtheid van 208 inwoners 
per vierkante kilometer. 

 11  sportaccommodaties
 130  sportverenigingen
 18  muziekverenigingen
 27  zangverenigingen

 12  kinderopvanglocaties
 1  peuterspeelzaal
 6  peuteropvanglocaties
 5  speeltuinverenigingen

leerlingen voortgezet 
onderwijs (2014)

basisscholen

school speciaal 
basisonderwijs

scholen 
voortgezet 
onderwijs

basisschoolleerlingen 
inclusief speciaal 
onderwijs (2014)

Winterswijk bestrijkt een gebied van 13.881 hectare, 
waarvan 85 hectare aan meren, sloten en andere wateren. 

13.881 hectare



732.373

2001: 1779

2014: 2319
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In Winterswijk zijn 759,3 banen per 
1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar 
tegen 655,6 banen per 1.000 inwoners in 
de groep gemeenten van vergelijkbare 
bevolkingsomvang.

Sinds 2001 is het aantal 
zakelijke vestigingen in 
Winterswijk toegenomen 
met 30%. 

13.748 banen zijn er in Winterswijk (stijging van 1,7% t.o.v. 2013). 
Aantal banen per sector in 2014:

Belangrijke werkgever: 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, 
verzorgingsgebied van 150.000 
mensen, 24 specialismen, 
214 bedden, 1100 banen.

overnachtingen

bestedingen binnen toerisme en 
recreatie. Kampeersector heeft daar-
in grootste aandeel, ook eerste plaats 
in oeverrecreatie (bezoek 
recreatieplas of meer). 8 miljoen 
bestedingen op het gebied van 
winkelen.

1 MILJOEN
dagbezoeken in 2015 
(>13% van de bezoeken aan 
de Achterhoek)

24 bed & breakfasts

5 hotels

7 bungalow
- en appartem

entenparken

44 vakantiew
oningen

14 m
inicam

pings

11 cam
pings

10
 groepsaccom

m
odaties

5 attracties

4 m
usea

1 golfbaan

2 theaters

1 bioscoop/film
huisLandbouw

Industrie

Handel

Collectieve dienstverlening

Zakelijke dienstverlening

Overige dienstverlening
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4.215
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2.716

2.911
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Landbouw

Industrie

Handel

Collectieve dienstverlening

Zakelijke dienstverlening

Overige dienstverlening
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4 48 miljoen



100% Winterswi jk   |   74

De Toppers
van Winterswijk

Goorweg 5, Winterswijk Meddo

Café Restaurant en zaal Spiekerman
Landelijk gelegen in de kern van het het mooie 
dorpje Meddo. Het is de plek voor een lekker 
kopje koffie met gebak in onze tuin tijdens uw 
fiets- of wandeltocht.
In ons sfeervolle café ontvangen wij u graag 
voor een lekker borrelhapje lunch of diner.

www.reuselink.nl

Restaurant Reuselink
Lekker eten, drinken en genieten in Winters-
wijk. Kom bijvoorbeeld na of tijdens uw fiets- of 
wandeltocht gezellig uit eten in ons sfeervolle 
restaurant met coffeebar in de typische Ach-
terhoekse gemoedelijke sfeer! U bent van harte 
welkom om te genieten van diverse gerechten; 
lunch, borrel of diner. 
Snel, eenvoudig en voor een mooie prijs! 

www.skopein.nl

The Gallery tapas & wijnen
In ons sfeervolle tapasrestaurant is de menukaart 
zeker het proberen waard: Een ruime keuze aan 
huisgemaakte authentiek Spaanse gerechten, lekke-
re wijnen, een glaasje cava en heerlijke cocktails. 
Bezoek onze site ook voor informatie over films in 
onze bioscoop en voor de verhuur van scooters!

www.culinairconcept.nl

Culinair Concept
Neem plaats aan een fraai gedekte tafel of aan 
de bar met zicht op de keuken. Tim verrast 
u door smaakvolle gerechten te combineren 
met fantastische wijnen. Met de altijd verse 
producten van het seizoen, zal hij keer op keer 
nieuwe gerechten met bijzondere combinaties 
voor u bereiden. Samen met zijn team zorgt hij 
voor een culinaire belevenis.
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www.campercontact.com

Camperplek Winterswijk
Deze parkeerplaats bevindt zich in het mid-
den van Winterswijk (twee minuten van het 
winkelcentrum), tegenover het treinstation 
en bushaltes. Naast elektriciteits- en wa-
teraansluitingen biedt het ook een afvoerpunt 
voor chemische toiletten. Open: 1/1 - 31/12

www.seybelt.nl

Groepsaccommodatie ‘Seybelt’
‘Seybelt’ is een groepsaccommodatie 
gelegen op de Duitse Grens. 
“Grenzeloos Genieten” dus!
Diverse workshops op eigen erf. 
Paardencoaching. Zie onze website 
voor meer informatie.

www.debeukhaag.nl

Vakantiehuis de Beukhaag
De luxe accommodatie is een vrijstaande wo-
ning bij een boerderij met koeien en paarden. 
Het huis is sfeervol ingericht en van alle ge-
makken voorzien. Ervaar een gezellig verblijf 
met familie, vrienden en geniet van comfort, 
privacy, rust en ruimte. Winterswijk 4 km. 

www.deborgratum.nl

De Borg B&B 
en Vakantieappartementen
Geniet van rust en ruimte, met eigen 
keuken, badkamer en terras!
Direct aan wandel- en fietsroutes,
dichtbij de Steengroeve en Duitse 
grens. Tel.: 0543-562279

www.ni-jland.nl

Vakantiewoning ‘Ni-jland’
Op zoek naar een unieke overnachting 
kom dan naar de Schoppe van Ni-jland. 
U kunt het huren en indien gewenst 
met ontbijt. Rustig, landelijk gelegen 
aan wandel- en fietspaden in het Woold.
Tel.: 0543-537751 of 06-20026811

www.nieuwbovenhuis.nl

Welkom bij ‘Nieuw Bovenhuis’
Onze mini-camping, vakantiewoningen 
en groepsaccomodatie worden om geven 
door bossen en weilanden. Direct gele-
gen aan recreatiegebied  het Hilgelo met 
40 ha. water.  Kijk ook eens op onze 
website bij onze vele activiteiten die wij 
organiseren.

Overnachten in Winterswijk
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★  ★  ★★  ★  ★

Buitinkweg 7, 7107 BE Winterswijk/Kotten T: (0543) 56 32 71 I: www.italiaansemeren.nl

Voor elk moment
     de juiste gelegenheid...

Vakantiewoning Zon & Bos
Compleet ingerichte vakantiewoning (2-6 
pers.) met geheel omheinde tuin, gelegen 
aan rand van park, midden in de natuur.
Honden zijn van harte welkom.
Opgemaakte bedden, wifi  gratis, vaat-
wasser, wasmachine, droger, zandbak, 
trampoline.
 
Kijk voor meer info op www.zonenbos.nl 
of  06 5709 4242.

De mooiste arrangementen met 
de huifkar, ook in Duitsland!

U kunt bij ons ook terecht om 
even 'bij te tanken' van de vele 
mooie wandel-  en � etstochten 

in de omgeving.

www.groenepleisterplaats.nl

familie Harmsen | Buninkdijk 12 
7121LG Aalten | tel. 0543-565322

B&B De Berkeboom
Bed en Breakfast De Berkeboom empfängt 
Sie gerne ungezwungen und entspannt in 
die komfortabel ausgestatteten Zimmer 
mit eigenem Badezimmer und eigene 
Terrasse. Alles ist ebenerdig. Kostenlose 
drahtlose Internetverbindung (wi� ) 
Email: info@deberkeboom.nl

www.deberkeboom.nl

Vakantieboerderij De Timpert
Vakantieboerderij de Timpert is een heer-
lijke plek in de Achterhoek om gezellig uw 
vakantie door te brengen.  De boerderij ligt 
in het prachtige coulissen-landschap van 
het Woold nabij Winterswijk. Rustig gelegen 
nabij de bossen maar toch op een open 
zonnige plek. Sauna, hottub en warme bui-
tendouche. 7 slaapkamers + bedstedde. 
Max 18 personen. tel: 06-52391464

www.vakantie-boerderij.nl
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Genieten van rust en natuur!
Kamperen op één van de mooiste plekjes in Nederland! 
Onze camping is landelijk en uniek gelegen tussen vele 
fi ets- en wandelroutes en is een échte familiecamping. 
Camping De Harmienehoeve biedt vele faciliteiten zo-
als: een tennisbaan, groot recreati eveld, zwembad, een 
speeltuin, een minimarkt, een snackcounter en nog veel 
meer! 

www.campingdeharmienehoeve.nl
Camping “De Harmienehoeve’’  -   Brandenweg 2 - 7108 AX Winterswijk Woold

Tel.: 0031 (0)543 - 56 43 93  E: info@campingdeharmienehoeve.nl  

Prachti g gelegen 
vakanti eboerderij

www.guldenhuis.nl   
0543 513647  of   

06 3054 1166

Twee luxe Finse Bungalows 
Kabouterhuis en Faye, Mevr. G. Rietberg, Landschapspark Nieuw Beusink
Winterswijk, T (06) 53 96 01 67 landschapsparknieuwbeusink.nl/kabouterhuis
landschapsparknieuwbeusink.nl/faye

Juist ten noorden van Winterswijk 
(wandel- en fi etsgebied bij uitstek), 
dichtbij recreatieplas Het Hilgelomeer 
en uitgestrekte bossen bevindt zich 
een luxe chaletpark. Het Kabouterhuis 
en Bungalow Faye onderscheiden 
zich door de warme uitstraling, de 
prachtig aangelegde, besloten tuin 
(Faye met vijver) en de smaakvolle 
inrichting. Beide zijn geschikt voor 6 
personen. Het Kabouterhuis heeft een 
kabouterkamer en een kabouterbos. 
Leuk voor de kinderen! 
Tropisch zwembad en manege nabij.

Adamskampweg 4,
7115 AN WINTERSWIJK
Tel. 06-10222446 
wsikkink@gmail.com

Helft van woonboerderij met veel privacy. Landelijk gelegen, 
luxe vakantiewoning voor 1 - 6 personen. Voor 2 personen 
alles begane grond. Drie slaapkamers met comfortabele 
bedden. Badkamer met inloopdouche en toilet. 2e toilet boven. 
Sfeervolle woonkamer met 3-2-1 bankstel, eethoek, KTV, radio-
CD, draadloos internet (adsl). Compleet ingerichte open keuken 
met o.a. vaatwasser, keramische kookplaat, magnetron, koel-
vriescombinatie. Gehele woning voorzien van CV. Eigen oprit, 
parkeerplaats en tuin met ruim zonneterras voorzien van 
comfortabel meubilair. Verhuur per week, weekend of midweek. 
Veel wandel- en fi etsmogelijkheden. Afsluitbare fi ets berging. 
Tevens fi etsverhuur. Niet roken en géén huisdieren.

www.sikkink.vakantieverblijf-nederland.nl
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www.tonsmanshoeve.nl

Minicamping Tönsmanshoeve
Met maar 11 ruime plekken, de kleinste 
camping in het mooie Woold bij Win-
terswijk. Kom genieten van de rust en 
de ruimte, weg kijkend over weilanden 
en bossen.
Kamperen zoals kamperen bedoeld is.

www.wieskamp.nl

Camping Het Wieskamp
Ontdek Winterswijk vanaf 
Het Wieskamp. Binnen 10 minuten 
midden in het centrum, maar tegelijker-
tijd midden in het Nationale Landschap. 
Camping met privésanitair, verhuur en 
veel voorzieningen.

www.poelhuis.nl

Landgoedcamping Poelhuis
Camping bij eeuwenoude boerderij. 
Weldadige rust als op een landgoed. 
Grote plekken, uitzicht over natuur. 
Luxe sanitair en recreatieruimte. 
Comfortplaatsen en vrij gebruik WiFi.
Tel. (0543)569246

www.campingleurdijkmeddo.nl

SVR Camping Leurdijk
Gelegen aan doodlopende weg, vijftien
ruime plaatsen, zon & schaduw, veel 
privacy, door houtwal en weilanden 
omgeven. Doelgroep 50+, campers ook 
welkom, gratis Wifi en douchen zonder 
muntjes, tel 06-25570360.

www.damkotshuisje.nl

Minicamping Damkotshuisje
Rustig gelegen, zeer ruime plaatsen, 
modern sanitair met vloerverwarming. 
Gratis draadloos internet (WIFI op 
het veld) aanwezig. Ideale fiets- en 
wandelomgeving. Kortom een zorgeloze 
garantie voor een fijne vakantie.

www.bglunchen.nl

B&B Bijzonder Gewoon
Sfeervol ingericht appartement 
in monumentaal pand. Unieke ligging in 
centrum, met uitzicht op park Notaris-
tuin. Eigen opgang en dakterras
en met gebruik van 2 fietsen.

Overnachten in Winterswijk
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www.deruisendeaar.nl

Bed and Breakfast De Ruisende Aar
Het koetshuis op Landgoed Gossink heeft 4 
luxe, ruime kamers in een Engelse landelijke 
sfeer. Alle kamers hebben een zit- en slaap-
gedeelte en privésanitair. Er is een centrale 
keuken en een bloemenweide met verschillende 
zitjes.  
De B&B ligt midden in het groen en op 3 km  
afstand van Winterswijk en van de golfbaan.

www.roerdinkhof.nl

Hotel, Restaurant Roerdinkhof
Roerdinkhof: een luxe Hotel, Restaurant in de oudste 
schuur van NL (1544), mini-camping, vakantiehuis-
je en Wellness midden in het Nationaal Landschap 
Winterswijk. In ons restaurant kunt u 7 dgn. per 
week tot 23.00 u. terecht voor een heerlijk ontbijt, 
lunch & diner. Nina, Balinese van geboorte, heeft 
meer dan 25 jaar ervaring als Hotel en Wellness 
manager en verzorgt bij Roerdinkhof de Wellness.  
Voor informatie Indonesisch buffet zie onze website.

www.bedandbreakfastdeschoppe.nl

Bed and Breakfast de Schoppe
Bed & Breakfast “de Schoppe” ligt in het fraaie cou-
lisselandschap van Winterswijk, in het buitenge-
bied van het kerkdorpje Meddo, 300 meter van de 
grensovergang nabij het prachtige Duitse natuur-
gebied het Zwilbrocker Venn, waar jaarlijks fla-
mingo’s vertoeven. Het gebied kenmerkt zich door 
haar rust, natuur, mooie fiets- en wandelpaden.

www.bbsteengroeve.nl

Bed & Breakfast Steengroeve
De deuren van B&B Steengroeve staan het hele jaar 
open om u te verwelkomen. In onze comfortabele 
kamers komt u helemaal tot rust. De stijl van onze 
kamers? Wij noemen het ‘basic chic’ gecombineerd 
met luxe en comfort. Onze streek staat bekend om 
zijn prachtige wandel- en fietsroutes. Ontdek het 
zelf! Voor speciale arrangementen zie onze website.

Overnachten 
in Winterswijk
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Recreatiepark Het Winkel 
Wilt u een rustige vakantie doorbrengen in de Achterhoek? 
Bezoekt u dan eens Recreatiepark Het Winkel, een gezellige 
familiecamping voor jong en oud.

-  Ruime kampeerplaatsen 
-  Luxe plaatsen met 
 modern privésanitair 
-  Chalets en Glamping 
-  Zwembaden met water
 glijbaan en peuterbad
-  Wellness faciliteiten
-  Binnen- en 
 buitenspeeltuinen 

De Slingeweg 20 | 7115 AG  Winterswijk | www.hetwinkel.nl | info@hetwinkel.nl | +31(0) 543 513 025

Meerdaags Wandelarrangement
Winterswijk

Zorgvuldig geselecteerde B&B’s liggen op

idyllische plekken en hebben allen hun eigen

unieke eigenschappen. De typische

Achterhoekse gastvrijheid is op

ieder adres gegarandeerd.

Meer info:
Jeanet Mateman tel. 06 30875779
Jolanda van der Lugt tel. 06 10600272

Mogelijkheden:
-  15 - 25 km per dag of 25 - 30 km per dag
-  Wandelingen maken van verschillende afstanden
-  Vervoer van bagage
-  Haal- en brengservice vanaf station
-  Lunchpakket, routebeschrijving, kaartmateriaal en
 bagagevervoer is inbegrepen
-  Mogelijkheid voor avondmaaltijd in de buurt of bij
 uw overnachtingsadres
-  Leenfi etsen beschikbaar
-  Mogelijkheid om rustdag in te lassen
-  Maatwerk naar wens van de wandelaar
-  Ook geschikt voor Nordic Walking

Hooked on Fishing
Voor een diversiteit aan levend aas. 
Daarnaast voeren wij een ruim assortiment 
boilies, partikels en grondvoer. Ook hebben 
wij een ruime keuze aan hengels, te weten 
vaste hengels, werphengels en werpmolens. 
Ook voor kleine reparaties kunt u bij ons 
terecht. Naast ons hengelsportassortiment 
verkopen wij ook sportprijzen (eremetaal).

„Bij ons heb je altijd beet.“

Vredenseweg 27  |  Winterswijk  |  0543-785246   |  www.hookedonfi shing.nl  www.eremetaal.com
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 Misterstraat 63, 7101 ET  Winterswijk   T:  543 - 51 24 12     E: info@holdersmedia.nl

De leukste speelgoedw inkel van Wintersw ijk
houten speelgoed - Mai leg - kraamcadeau’s

Tegen inlevering van deze advertentie 

Gratis kopje koffie
(Max. 2 kopjes per advertentie).

65.000 m2 kampeer-, sport- 
en vrijetijdsartikelen!

Obelink Vrijetijdsmarkt • Misterweg 179 • 7102 EN Winterswijk • Telefoon (0543) 532 632.
Internet www.obelink.nl •  Telefon aus Deutschland 0031 - 543 532 632.

Doe een dagje 

Obelink!

Adv100WW_Okt_2016_NL_Opmaak 1  31-10-16  11:44  Pagina 1

www.auraliet.nl
Kijk op de website 

voor het aanbod in workshops, 
showroom, webshop 
en verdere informatie

Wilhelminastraat 7, Winterswijk
tel. 0543 - 53 18 80  www.rgomakelaars.nl

Het team van RGO 
makelaars 

is u graag van dienst.
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www.appelweide.nl

Mini-Camping De Appelweide
Prachtige camping met beschut veld (bosrand 
noordzijde) in het prachtige fiets- en wandelge-
bied Winterswijk-Kotten. Wij hebben 2 velden; 
1 met verharde voorplaatsen en 1 boomgaard, 
voor 25 ruime, zonnige en betegelde plekken, 
vloerverwarmd sanitair. De Appelweide ligt op 
4.5 km van Winterswijk. Fam. Hoitink 
Wilterdinkweg 3, 7107 AE  Winterswijk Kotten 
Tel. (06) 51722076

Bungalowpark 
‘t Kooiveld-Het Simmelink
Genieten van een geweldig stukje natuur. In 
bosrijke omgeving vrijstaande luxe 4-, 6- en 
8-persoons recreatiebungalows voorzien van 
alle comfort. Ge legen aan natuurgebied Koren-
burgerveen, heerlijke fiets/wandelomgeving. 
Fietsen zijn bij ons te huur. 0543-532522

www.achterhoekbungalow.nl

www.wellness-camping-stoltenborg.nl

Wellness Camping Stoltenborg
De ideale campeerplek voor rustzoekers, met als 
extra een heerlijke sauna en zwemvijver. Wij 
hebben vers gebakken broodjes, scharreleitjes van 
onze eigen kippen, groente en fruit uit de moestuin. 
Wij verzorgen zelfs een compleet verzorgde 
maaltijd op de door u gewenste tijd op uw eigen 
campeerplek. Aangesloten bij SVR.

www.dezonnebloem.nl

Landgoed De Zonnebloem
Groepsaccommodatie -20 pers., Zaal/activiteiten-
ruimte - 70m2, Kamperen in het groen.
Landgoed De Zonnebloem, Eiland buiten de tijd. 
Een hartverwarmende belevingsplek die uitno-
digt los te komen van het jachtige leven. 
Een plek waar men zich in eenvoud kan verbin-
den met zichzelf, elkaar en de weelderige natuur.

Overnachten in 
Winterswijk
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www.vriezenhuis.nl

Landgoed Vriezenhuis
Vlakbij Winterswijk, midden in het buurtschap ’t 
Woold, ligt verscholen achter de bomen het fraaie 
Landgoed Vriezenhuis. Een prachtig hotel in de 
Villa en sfeervolle appartementen in het voorma-
lig Koetshuis. Een ideale omgeving voor een ro-
mantisch verblijf in een adellijke ambiance.
Wooldseweg 119, 7108 AA WINTERSWIJK  
tel 0543 564238  info@vriezenhuis.nl.

www.achterhoekanders.nl 

Klein NI’jenhoes 
Sfeervolle privacy op eeuwenoud erf in de Brinkheur-
ne. In het oude voorhuis van de boerderij zijn twee 
moderne appartementen gerealiseerd. Op het erf 
staat een charmant vrijstaand huisje. Alle drie zijn in-
gericht voor twee pers. en hebben een eigen toegang, 
tuin en terras. Het huisje en één appartement hebben, 
behalve cv, ook een houtkachel. Honden zijn in deze 
accomodaties toegestaan. Korting alleengaanden.

www.stadmunster.nl

Hotel-Restaurant Stad Munster
U bent van harte welkom bij Stad Munster in hartje 
Winterswijk...met de verwarmende en gemoedelijke 
sfeer, en de pure verwennerij uit onze keuken. Ons 
team garandeert alle gasten een fijn verblijf.  Kom ook 
genieten van koffie, thee, lunch of diner.   
Achterhoekse gastvrijheid.. dáár staan we voor! 
T. 0543-515121 

www.hotelrestaurantmondriaan.nl

Hotel Restaurant Mondriaan
Het prachtige, monumentale Jugendstil pand 
van Hotel Restaurant Mondriaan ligt pal tus-
sen de bossen en het levendige centrum van 
Winterswijk. 
Komt u voor rust en ontspanning? Vanaf 
ons hotel wandelt of fietst u zo het prachtige 
buitengebied in. In ons restaurant geniet u in 
alle rust van onze smakelijke gerechten.

Overnachten in 
Winterswijk
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Ambachtelijke Klompenmakerij
 (anno 1882)

Verkoop van draagklompen 
(hoog- laag model en kinderklompen)

souvenirs, golfklompen, standaardklompen
Bezichtiging / rondleiding 

groepen op afspraak

Waliënsestraat 139A, 7103 EA  Winterswijk T (0543) 531503 
www.hagencampklomp.nl  E: info@hagencampklomp.nl

Gezellige 
Familiecamping

 Gelegen aan 
Recreatieplas ‘t Hilgelo

Gehele jaar geopend

www.hoteldelindeboom.com
Kottenseweg 152 | Winterswijk Brinkheurne

Tel: 0543-563 295 | info@hoteldelindeboom.com

Bij De Lindeboom kunt u genieten van een heerlijke 
lunch of diner. Bij ons ontdekt u de mooiste plekjes 
uit de Achterhoek.

Ontspan in onze groenrijke omgeving en geniet 
met een kopje koffie met huisgemaakt gebak op 
ons zonnige terras.

Hotel Restaurant Café 
   De Lindeboom 
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Winterswijkse Kaasboerderij en Pannenkoekenherberg

•  Bezichtiging kaasboerderij
•  Verkoop boerenkaas en andere streekproducten in onze Achterhoek Landwinkel
•  Gelegen aan verschillende fi ets- en wandelroutes
•  Fiets- en wandelarrangementen mogelijk 
•  Pannenkoeken / lunch
•  Terras en kleine speeltuin 
•  Koeien-, Kaas-, Pannenkoekarrangement (s.v.p. reserveren)

Kulverweg 2-4   7108 BB  Winterswijk Woold  T.: 0543 - 564 208  www.harmienehoeve.nl

Harmienehoeve
www.detweebruggen.nl   |   info@detweebruggen.nl

E I N D E L O O S  G E N I E T E N  I N  N A T I O N A A L 
L A N D S C H A P  W I N T E R S W I J K

Recreëren in de Achterhoek in één van de prachtige 
luxe vakantievilla’s. De 6 persoons villa’s zijn zeer com-
pleet en sfeervol ingericht, met o.a. sauna, 2 badkamers 
met whirlpool, zonnebank en heerlijke haard. De omge-
ving is uitermate geschikt voor wan-
delingen, fietsen, paardrijden, vissen, 
vogels kijken, zwemmen en golfen. 

RUST, RUIMTE  EN LUXE IN DE ACHTERHOEK!

Uw paard 

is ook 

welkom

U kunt op uw of één van onze 
paarden genieten van 
prachtige paardrijroutes 
direct vanaf het park.

Jonkersweg, Winterswijk Meddo, Tel: 0543-513736, Mob: 06-23742749
info@denmollenhof.nl  www.denmollenhof.nl
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Naarmate het einde van de maand augustus 
nadert, stijgt de spanning in Winterswijk. De 
reden? In het laatste weekend wordt ieder 
jaar Volksfeest gevierd. Eén groot feest voor 
Winterswijkers én haar bezoekers. Hoogtepunt 
is het Bloemencorso. Ruim 50 grote en kleine 
wagens doen mee aan dit kunstzinnige dahlia-
corso, dat op vrijdag- en zaterdagmorgen vanaf 
10.00 uur door de straten trekt. Dit spektakel 
trekt altijd duizenden toeschouwers. Het 
centrum is tijdens dit weekend één bruisend 
geheel van kermisattracties, horecatenten, 
(muziek)optredens, kinderspelen en nog veel 
meer. Met recht een traditie die leeft!

WWW.VOLKSFEEST.NL

30 & 31 
augustus 2019
v.a. 10.00 uur

28 & 29 
augustus 2020
v.a. 10.00 uur

Centrum Winterswijk

GROOT 
BLOEMENCORSO

Volksfeest & Bloemencorso Winterswijk
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State of Art Store Winterswijk
Natuurlijk mag een State of Art Store in
Winterswijk niet ontbreken aangezien de 
roots van dit prachtige merk even verderop in 
Lichtenvoorde liggen. 
State of Art brengt 8 collecties per jaar 
inclusief de State of Art Racing collectie en is 
verkrijgbaar t/m 4XL.

Openingstijden: 
Maandag:   12:00 - 18:00 uur
Dinsdag:  10:00 - 18:00 uur
Woensdag:  09:30 - 18:00 uur
Donderdag:  10:00 - 18:00 uur
Vrijdag:  10:00 - 21:00 uur
Zaterdag:  09:30 - 17:00 uur
Zondag:  12:00 - 17:00 uur 

(laatste zondag van de maand)

Wooldstraat 18 - 7101 NR Winterswijk - Tel. +31 (0)543 72 59 99 - www.stateofart.com

Wanneer je ons restaurant De Gulle Smid bezoekt, zal 
het je niet ontgaan in wat voor prachti g stuk natuur u 
bent beland. De rusti eke Slinge met het gemaal bie-
den een rustgevend uitzicht. Niet voor niets is onze 
uitspanning het meest gefotografeerde plekje van 
Winterswijk.

De Gulle Smid  |  Mr. A.Th.Ten Houtenlaan 4  |  7102 EH Winterswijk
T. 0543 450286  |   www.degullesmid.nl

de Gulle Smid
Iedereen is enorm welkom!

• Betaalbare kaart 
 met regionale producten 

• De bootjes liggen in het water

• Geweldige koffi  e van Hesselink Koffi  e

• Grote speeltuin   

• Oplaadpunt voor uw fi ets 

• Heerlijk biertje of wijntje 
 op een mega mooi terras

En vergeet natuurlijk niet onze 
bootjes, die weer glimmend 
in het water liggen te stralen! 
Even lekker een uurtje roeien, 
of zelfs een langere tocht ma-
ken, met “De Gulle Smid-pick-
nickmand”. Dat is echt een 
aanrader om even helemaal 
te ontspannen.
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INDEX  HORECA, ACCOMMODATIES, RECREATIETIPS, MUSEA EN GALERIEËN

RESTAURANTS

Antoons Kip en Schnitzel Restaurant
Kobstederweg 13
7113 AA Winterswijk-Henxel
www.antoonsrestaurant.nl
0543-533395

Rest. Berenschot’s Watermolen  
Wooldseweg 74
7108 AB Winterswijk-Woold
www.berenschotswatermolen.nl
0543-564347

De Compagnie
Markt 14, 7101 DB Winterswijk

Culinair Concept
Ratumsestraat 4/hoek Markt
7101 MV Winterswijk
www.culinairconcept.nl
0543-531811

Domino’s Pizza Winterswijk
Dingstraat 6, 7101 GX Winterswijk

Gusto Coffee Food and Drinks
Meddosestraat 1
7101 CS Winterswijk

The Gallery Tapas & Wijnen
Meddosestraat 6
7101 CV Winterswijk
www.skopein.nl
0543-533773

De Gulle Smid
Mr. Ten Houtenlaan 4
7102 EH Winterswijk
www.degullesmid.nl
0543-450286

Pannenkoekenboerderij Harmienehoeve
Kulverweg 2-4
7108 BB Winterswijk-Woold
www.harmienehoeve.nl
0543-564208

Grand Café Brasserie 
Hertog Karel van Gelre
Markt 25, 7101 DA Winterswijk
www.hertogkarelvangelre.nl
0543-518585

Eetcafé Het Kronenhuis
Markt 23
7101 DA Winterswijk
www.kronenhuis.nl
0543-512250

De Lindeboom
Kottenseweg 152
7115 AE Winterswijk-Brinkheurne
www.hoteldelindeboom.com
0543-563295

Hotel Restaurant Mondriaan
Parallelweg 72
7102 DH Winterswijk
www.hotelrestaurantmondriaan.nl
0543-513762

Restaurant de Nachtwacht
Satinkplas 1
7101 GG Winterswijk

Hotel Restaurant Nieuw Beusink
Nieuw Beusinkweg 20
7103 DJ Winterswijk

Chin. Rest. Ni Hao
Kloetenseweg 11
7101 TV Winterswijk

La Promenade
Markt 24-26, 7101 DB Winterswijk

De Revolutie
Markt 27, 7101 DA Winterswijk
www.derevolutiewinterswijk.nl
0543-535600

Restaurant Reuselink
De Slingeweg 20
7115 AG Winterswijk-Brinkheurne
www.reuselink.nl
0543-513025

Pizzeria Restaurant Roberto
Markt 19-A
7101 DA Winterswijk

Restaurant de Schoppe
Meenkmolenweg 23
7109 AH Winterswijk-Miste
www.detweebruggen.nl
0543-565325

Sevink Mölle Pannenkoekenrestaurant
Meddoseweg 40
7104 AA Winterswijk-Meddo
www.sevinkmolen.nl
0543-513229

Bourgondisch Grill Restaurant
Meddoseweg 40
7104 AA Winterswijk-Meddo
www.sevinkmolen.nl
0543-513229

Restaurant Eetcafé ‘t Spek-Ende
Misterstraat 74
7101 EZ Winterswijk
www.spek-ende.nl
0543-520669

Eetcafé en zalencentrum Spiekerman  
Goorweg 5
7104 BB Winterswijk-Meddo
www.spiekerman.nl
0543-216001

Steakhouse Vivaldi
Haartweg 2
7109 BJ Winterswijk-Miste

Strandlodge
Badweg 4, 7101 JZ Winterswijk
www.slww.nl
0543-769037

Ristorante Villaggio
Markt 30, 7101 DB Winterswijk
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Café Restaurant ‘t Weurden
Weurden 1
7101 NG Winterswijk
www.weurden.nl
0543-513760

Grand Café Willinks
Wooldstraat 61
7101 NN Winterswijk

Wok Wamelink
Wooldseweg 71
7101 HV Winterswijk
www.wamelink.nl
0543-512202

Boerderijrestaurant De Woord
Corleseweg 45
7119 AA Winterswijk-Corle
www.dewoord.nl
0543-513135

Restaurant De Zwaan
Wooldstraat 6
7101 NP Winterswijk
www.dezwaanwinterswijk.nl
0543-512300

KOFFIE, IJS EN SPECALITEITEN

Simone Lunch Lokaal
Weurden 2
7101 NJ Winterswijk

Bakker Bart
Misterstraat 3
7101 EN Winterswijk

Bijzonder Gewoon Lunchcafé
Bossesteeg 4
7101 GE Winterswijk

Lunch Restaurant Bon Appetit
Misterstraat 50
7101 EX Winterswijk
www.bonappetitwinterswijk.nl
0543-520957

Het Duitse Bakkertje
Misterstraat 1-A
7101 EN Winterswijk
www.het-duitse-bakkertje.nl
0543-522246

Effe Anders Lunch - borrel
Meddosestraat 3
7101 CS Winterswijk
www.effeanderswinterswijk.nl
0543-538044

Gusto Coffee Food and Drinks
Meddosestraat 1
7101 CS Winterswijk

Hema
Misterstraat 17, 7101 EN Winterswijk
www.hema.nl
0543-513431

Hesselink’s Koffie & Thee Specialiteiten
Wooldstraat 26-1
7101 NR Winterswijk

De Heer IJs & Snack Specialiteiten
Weurden 7
7101 NG Winterswijk

Il Caffé
Markt 48
7101 DB Winterswijk

Koffiehuis de Koets
Meddosestraat 33
7101 CT Winterswijk
www.de-koets.nl
0543-512692

Roberto Panini & Gelati Salon
Markt 17
7101 DA Winterswijk

Gelateria Talamini
Markt 15
7101 DA Winterswijk

Bakkerij Vaags 
Weurden 17-1
7101 NG Winterswijk

Boerderij te Winkel
winkel/ijsterras Clara Bella
Vredenseweg 176
7105 CC Winterswijk-Huppel
www.boerderijtewinkel.nl
tel 0620439395 / 0610887474

CAFETARIA’S, QUICK SNACKS

De Heer IJs & Snack Specialiteiten
Weurden 7
7101 NG Winterswijk

Cafetaria Het Pelkhuisje
Kloetenseweg 49
7101 VB Winterswijk

Foodmaster Plokker
Markt 7-9, 7101 DA Winterswijk

Cafetaria Quick Snack
Vredenseweg 67
7101 LL Winterswijk

Cafetaria- Café Rooks
Waliensestraat 110
7103 XD Winterswijk

Eethuis Smyrna  
Kloetenseweg 15
7101 TV Winterswijk

Cafetaria de Viersprong 
Haitsma Mulierweg 2
7101 CA Winterswijk

CAFÉ’S

Swingcafé de Buurvrouw
Spoorstraat 4
7101 GT Winterswijk

Eetcafé Het Kronenhuis
Markt 23
7101 DA Winterswijk
www.kronenhuis.nl
0543-512250

Café Merlijn
Vredenseweg 12-1
7101 LN Winterswijk

Cafetaria- Café Rooks
Waliensestraat 110
7103 XD Winterswijk
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Café Schreurs
Kottenseweg 119
7107 AA Winterswijk-Kotten

Eetcafé en zalencentrum Spiekerman 
Goorweg 5
7104 BB Winterswijk-Meddo
www.spiekerman.nl
0543-216001

Café restaurant Den Tappen 
Misterweg 211
7109 BA Winterswijk-Miste

Café de Stam
Misterstraat 71, 7101 ET Winterswijk

Café restaurant ‘t Weurden
Weurden 1
7101 NG Winterswijk
www.weurden.nl
0543-513760

Grand-Café Willinks
Wooldstraat 61
7101 NN Winterswijk

Café de Boemel 
Spoorstraat 5 
7101 GP Winterswijk 

HOTELS

De Lindeboom 
Kottenseweg 152
7115 AE Winterswijk-Kotten
www.hoteldelindeboom.com
0543-563295

Hotel Restaurant Mondriaan
Parallelweg 72
7102 DH Winterswijk
www.hotelrestaurantmondriaan.nl
0543-513762

Hotel Restaurant Nieuw Beusink
Nieuw Beusinkweg 20
7103 DJ Winterswijk

GROEPSACCOMMODATIES

Vakantiehuis de Bonte Koe
Beijersdiek 8
7104 AH Winterswijk-Meddo

Groepsaccommodatie Eelink
Kreilweg 1
7108 AK Winterswijk-Woold
www.eelink.nl
0543-564394

Het Geurkinkhuisje
Voskuilweg 2
7109 BB Winterswijk-Miste

Het Guldenhuis
Schaapsweg 9
7113 AC Winterswijk-Henxel
www.guldenhuis.nl
0543-513647

Groepsacc. Kom in de Bedstee
Harkel Wassinkweg 6
7108 CG Winterswijk-Woold

Lutje Kössink
Kremerweg 6
7113 CB Winterswijk-Henxel

Te Paske
Veldboomweg 13
7106 CG Winterswijk-Ratum
www.tepaske-recreatie.nl
0543-562443

Vakantieboerderij Pieriks 
Meenkmolenweg 2
7119 AH Winterswijk-Corle

Nieuw Bovenhuis
Waliënseweg 1
7105 CD Winterswijk-Huppel
www.nieuwbovenhuis.nl
0543-513585

De Reehutte  
Brandenweg 12
7108 AX Winterswijk-Woold

Roerdinkhof
Roerdinkweg 1
7108 AZ Winterswijk-Woold
www.roerdinkhof.nl
0543-564586

‘t Rookshuus
Schoolweg 8
7108 BM Winterswijk-Woold
www.rookshuus.nl
0543-563743

Scharrelhof   
Vosseveldseweg 19-A
7107 AD Winterswijk-Kotten

De Schoppe  
Zwillbroekseweg 7
7104 BS Winterswijk-Meddo
www.bedandbreakfastdeschoppe.nl
06-53737625

Groepsaccomodatie de Schoppe
Geessinkweg 3
7107 AR Winterswijk-Kotten
www.aarde-werkdestegge.nl
0543-563717

Sevink Mölle  
Meddoseweg 40
7107 AA Winterswijk-Meddo
www.sevinkmolen.nl
0543-513229

Seybelt Groepsaccommodatie
Vosseveldseweg 25-27
7107 AD Winterswijk-Kotten
www.seybelt.nl
0543-563087

Groepsaccommodatie de Slinge
Meenkmolenweg 13
7109 AH Winterswijk-Miste
www.detweebruggen.nl
0543-565366
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Groepsaccommodatie de Timpert
(Wooldse Hoeve)
Aarninkweg 1
7108 CE Winterswijk-Woold
www.vakantie-boerderij.nl
06-52391464

Groepsaccommodatie Het Winkel 
De Slingeweg 20
7115 AG Winterswijk-Brinkheurne
www.hetwinkel.nl
0543-513025

Vakantieboerderij Weideman
Wissinkweg 6
7109 BC Winterswijk-Corle

Landgoed Wissink
Misterweg 230
7109 BA Winterswijk-Miste

Groepsaccomodatie Het Zonnehuis
De Slingeweg 12
7115 AG Winterswijk-Brinkheurne
www.dezonnebloem.nl
0543-563220

B & B 

B&B de Balkende Ezel
Waliënseweg 40
7105 CD Winterswijk-Huppel
www.debalkendeezel.nl
0543-562650

Erve Bekerink  
Bekeringweg 5
7107 AM Winterswijk

De Berkeboom
Vreehorstweg 6
7102 EL Winterswijk
www.deberkeboom.nl
0543-523018

De Borg Bed&Breakfast 
en appartementen
Rotweg 8, 7106 EA Winterswijk-Ratum
www.deborgratum.nl
0543-562279

Huize Heemskerk
Albert Schweizerlaan 7
7101 JW Winterswijk

B&B Heerlijk  
Haverkampstegge 12
7107 AX Winterswijk-Kotten

B&B de Liguster
Ligusterlaan 36
7101 WZ Winterswijk

B&B Morskershoeve 
Morskersdriehuisweg 2
7103 AZ Winterswijk

Boerderij Ni-jland
Olden Goorweg 12
7108 AE Winterswijk-Woold
www.ni-jland.nl
0543-537751

Roerdinkhof
Roerdinkweg 1
7108 AZ Winterswijk-Woold
www.roerdinkhof.nl
0543-564586

De Ruisende Aar
Achterweg 3
7113 EB Winterswijk-Henxel
www.deruisendeaar.nl
0543-538836

Scharrelhof
Vosseveldseweg 19
7107 AD Winterswijk-Brinkheurne

B&B De Schoppe 
Zwillbroekseweg 7
7104 BS Winterswijk-Meddo
www.bedandbreakfastdeschoppe.nl
06-53737625

De Slapende Kater
Pasweg 1
7119 AL Winterswijk-Corle

B&B Steengroeve
Kloetenseweg 95
7101 TX Winterswijk
www.bbsteengroeve.nl
0543-842103

Bed&Breakfast Veenemaat
Veenweg 2
7107 BB Winterswijk-Kotten
www.veenemaat.nl
0543-564298

Landgoed Vriezenhuis
Wooldseweg 119
7108 AA Winterswijk-Woold
www.vriezenhuis.nl
0543-564238

BUNGALOWPARKEN

Bungalowpark ‘t Kooiveld Simmelink
Kattenbergweg 1-57
7101 BM Winterswijk
www.achterhoekbungalow.nl
0543-532522

Vakantiecomplex De Kattenberg
Kattenbergweg 6
7101 BM Winterswijk
www.dekattenberg.nl
06-20027053

Recreatiepark Den Möllenhof
Morskers Driehuisweg 18
7104 BT Winterswijk-Meddo
www.denmollenhof.nl 
0543-513736

Buitenplaats in den Olden Bongerd
Breukinkweg 3
7109 BX Winterswijk-Miste

Vakantiepark De Twee Bruggen
Meenkmolenweg 13
7109 AH Winterswijk-Miste
www.detweebruggen.nl
0543-565366

CAMPINGS

Chaletpark Boomans 
Stationsweg 4
7121 LH Aalten
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Camping Klompenmakerij Ten Hagen
Waliënsestraat 139-A
7103 EA Winterswijk
www.hagencampklomp.nl
0543-531503

Camping De Harmienehoeve
Brandenweg 2
7108 AX Winterswijk
www.campingdeharmienehoeve.nl
0543-564393

‘t Hilgelomeer
Waliënsestraat 137
7103 EA Winterswijk

De Italiaanse Meren
Buitinkweg 7
7107 BE Winterswijk-Kotten
www.italiaansemeren.nl
0543-563271

Camping Renskers
Aalbrinkstegge 5
7107 AG Winterswijk-Kotten

Camping de Sevink Mölle 
Meddoseweg 40
7104 AA Winterswijk-Meddo
www.sevinkmolen.nl
0543-513229

Vakantiepark De Twee Bruggen
Meenkmolenweg 13
7109 AH Winterswijk-Miste
www.detweebruggen.nl
0543-565366

Camping Vreehorst
Vreehorstweg 43
7102 EK Winterswijk
www.vreehorst.nl
0543-514805

Camping Het Wieskamp
Kobstederweg 13
7113 AA Winterswijk-Henxel
www.wieskamp.nl
0543-514612

Recreatiepark Het Winkel
De Slingeweg 20
7115 AG Winterswijk-Brinkheurne
www.hetwinkel.nl
0543-513025

MINI CAMPINGS

SVR De Appelweide
Wilterdinkweg 3
7107 AE Winterswijk-Kotten
www.appelweide.nl
0543-563242

Boerderijcamping de Brömmels
Meerdinkweg 5
7108 BJ Winterswijk-Woold
www.brommels.nl
0543-564518

Camping Damkotshuisje
Wooldseweg 137-A
7108 AA Winterswijk-Woold
www.damkotshuisje.nl
0543-564456

t Diekshoes
Burloseweg 23
7107 AP Winterswijk-Kotten

Kortschot     
Vredenseweg 142
7113 AE Winterswijk-Henxel
www.kortschot.nl
0543-562347

Lutje Kössink
Kremerweg 6
7113 CB Winterswijk-Henxel

Nieuw Bovenhuis
Waliënseweg 1
7105 CD Winterswijk-Huppel
www.nieuwbovenhuis.nl
0543-513585

Boerderijcamping Poelhuis 
Poolserweg 3
7104 DC Winterswijk-Meddo
www.poelhuis.nl
0543-569246

Camping Roerdinkhof
Roerdinkweg 1
7108 AZ Winterswijk-Woold
www.roerdinkof.nl
0543-564586

SVR Rotmanshoeve
Bekeringweg 6
7107 AM Winterswijk-Kotten
www.rotmanshoeve.nl
0543-563504

Wellnesscamping Stoltenborg 
Geldereschweg 67-A
7104 AN Winterswijk-Meddo
www.wellness-camping-stoltenborg.nl
0543-569294

De Tönsmanshoeve
Aarninkweg 2
7108 CE Winterswijk-Woold
www.tonsmanshoeve.nl
0543-564457

Veenemaat
Veenweg 2
7107 BB Winterswijk-Kotten
www.veenemaat.nl
0543-564298

Minicamping ‘t Voorde
Corleseweg 84
7119 AB Winterswijk-Corle

VAKANTIEWONINGEN

Avondrood
Roerdinkweg 1
7108 AZ Winterswijk-Woold
www.roerdinkof.nl
0543-564586

Vakantiewoning Berenschot 
Wooldseweg 72
7108 AB Winterswijk-Woold
www.bakkerijberenschot.nl
0543-564210
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De Beukhaag
Voskuilweg 4
7109 BB Winterswijk-Miste
www.debeukhaag.nl
06-20119616

Bijzonder Gewoon  Appartement
Bossesteeg 4
7101 GE Winterswijk
www.bbbijzondergewoon.nl
0543-841622

t Boshuuske  
p/a Dwarsweg 13-3 
7106 CR Winterswijk-Ratum

Vakantiewoning de Braoker
Schoolweg 2
7108 BM Winterswijk-Woold

Vakantiewoning Corle ( LIJO)
Corleseweg 33
7119 AA Winterswijk-Corle

Vakantiewoning Diekebosch
Esselinkhoekweg 8
7108 CD Winterswijk-Woold

t Diekshoes 
Burloseweg 23
7107 AP Winterswijk-Kotten

Vakantiewoning Elhage
Vredenseweg 152-1
7101 LK Winterswijk

Vakantiehuis Het Elzen
Hijinkhoekweg 13
7108 BE Winterswijk-Woold

Hijink  (Rennerdink)
Huppelseweg 13
7105 CJ Winterswijk-Huppel

Hoeve Welgenoegen 
Honesweg 12, 7103 AX Winterswijk

Vakantiewoning Hogeweg
Adamskampweg 4
7115 AN Winterswijk-Brinkheurne
www.sikkink.vakantieverblijf-nederland.nl
06-10222446

HuisjeBoompjeHondje
Meekertweg 8-12
7102 GE Winterswijk.

t Huusken
Ratumseweg 54
7106 CH Winterswijk-Ratum

Vakantiewoning de Huusker
Geelinkweg 8
7119 AC Winterswijk-Corle

Klein Ni’jenhoes (Achterhoek Anders)
De Slingeweg 6
7115AG Winterswijk-Brinkheurne
www.achterhoekanders.nl
0543-722172

Vakantiehuis Lieve Lievelde en 
Natuurlijk Lievelde
Parallelweg 10-52 en 10-33
7137 PE Lievelde

Appartement Morskershoeve 
Morskersdriehuisweg 2
7103 AZ Winterswijk

Nieuw Bovenhuis
Waliënseweg 1
7105 CD Winterswijk-Huppel
www.nieuwbovenhuis.nl
0543-513585

Vakantiewoning ‘t Nieuw-Hulzen
Haverkampstegge 8
7107 AX Winterswijk-Kotten

Boerderij Ni-jland
Olden Goorweg 12
7108 AE Winterswijk-Woold
www.ni-jland.nl
0543-537751

Chalet Oslo 
Nieuw Beusinkweg 20-15
7103 DJ Winterswijk
www.bungalowsnieuwbeusink.nl
0543-531002

Vakantiewoning De Reeborghesch
Sikkinkweg 4
7107 BD Winterswijk-Kotten

Rookshuus
Schoolweg 8
7108 BM Winterswijk-Woold

Vakantiewoning Roosachtig
Aarninkweg 2
7108 CE  Winterswijk-Woold
www.tonsmanshoeve.nl
0543-564457

Vakantiehuis de Scheper 
Meester Meinenweg 5
7107 AN Winterswijk-Kotten

De Stegge
Heenkamppieperweg 4
7109 BR
Winterswijk-Miste

Chalets Camping Vreehorst
Vreehorstweg 43
7102 EK Winterswijk
www.vreehorst.nl
0543-514805

Vakantiehuis de Vriezenkamp
Hijinkhoekweg 9
7108 BE Winterswijk-Woold

Het Winkel Chalets
De Slingeweg 20
7115 AG Winterswijk-Brinkheurne
www.hetwinkel.nl
0543-513025

Guesthouse “ de Woord ”
Corleseweg 45, 
7119 AA Winterswijk-Corle
Tel. 0543-513135
www.dewoord.nl
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Zon en Bos Vakantiebungalows
Kattenbergweg 1-35
7101 BM Winterswijk
www.zonenbos.nl
06-57094242 

CAMPERPLAATSEN

Camperplek Winterswijk Centrum
Stationsstraat 33-37 
7101 GH Winterswijk
camperplekwinterswijk@kpnmail.nl

TUINTERRASSEN

Theeterras de Balkende Ezel 
wandelttochten
Waliënseweg 40
7105 CD Winterswijk-Huppel
www.debalkendeezel.nl
0543-562650

Wijngaard Hesselink
Vredenseweg 168
7113 AE Winterswijk-Henxel
www.wijngaardhesselink.nl
0543-562243

Weideterras Kötters
Oude Bocholtsebaan 15
7108 AV Winterswijk-Woold

Wijngaard de Reeborghesch
Sikkinkweg 4
7107 BD Winterswijk-Kotten

Boerderijterras te Selle
Ratumseweg 65-A
7106 CH Winterswijk-Ratum

Theetuin de Schoppe
Zwillbrockseweg 7
7104 BS Winterswijk-Meddo

Theetuin de Wacht
Meenkmolenweg 6
7119 AH Winterswijk-Miste
www.theetuindewacht.nl
0543-565262

Terras Veenemaat
Veenweg 2
7107 BB Winterswijk-Kotten
www.veenemaat.nl
0543-564298

Terras zonder Naam
Ratumseweg 6
7113 AH Winterswijk-Henxel

Boerderijterras Veenzicht
Veenweg 5
7107 BB Winterswijk-Kotten
www.veenzicht.nl

RECREATIETIPS

Aardewerk de Stegge
Geessinkweg 3
7107 AR Winterswijk-Kotten
www.aarde-werkdestegge.nl
0543-563717

Ace ligfietsen
Weurden 60
7101 NL Winterswijk

Bierbrouwerij Wentersch
Groenloseweg 75
7101 AD Winterswijk
www.wentersch.nl
0543-769080

Boerderijwinkel te Winkel en IJsterras 
Clara Bella
Vredenseweg 176
7105 CC Winterswijk-Huppel
www.boerderijtewinkel.nl
0543-562453

Chevalja (Hippische trainingen)
Nieuw Beusinkweg 27
7103 DJ Winterswijk

DD Bags
Jonendwarsstraat 3
7101 GC Winterswijk

Doopsgezind Kerkje
Torenstraat 4
7101 DC Winterswijk
www.doopsgezindkerkje.nl
0543-531521

Escaperoom Winterswijk
Laan van Hilbelink 6
7101 WG Winterswijk

Geitenboerderij de Brömmels 
Meerdinkweg 5
7108 BJ Winterswijk-Woold
www.brommels.nl
0543-564518

Het Gilde
Morssestraat 31
7101 JA Winterswijk
www.gilde-winterswijk.com
0543-514159

Golfbaan De Voortwisch
Vredenseweg 150
7113 AE Winterswijk-Henxel
www.golfclubwinterswijk.nl
0543-563812

Goodscoot
Meddosestraat 6-8
7101 CV Winterswijk
www.goodscoot.info
0543-521517

Handwerkcafe Brouwershuusken
Hijinkhoekweg 11
7108 BE Winterswijk-Woold
www.brouwershuusken.nl
0543-564390

Huls Duurzame Energie
Energiepark en Eco tours 
Scholtemaatweg 1
7106 CT Winterswijk-Ratum
www.hulsduurzameenergie.nl
06-22823862
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Imkerij Rotteveel
Waliensestraat 127
7103 EA Winterswijk
www.imkerijrotteveel.webklik.nl
0543-514792

Kaasboerderij Harmienehoeve
Kulverweg 2
7108 BB Winterswijk
www.harmienehoeve.nl
0543-564208

Klompenmakerij ten Hagen
Waliënsestraat 139-A
7103 EA Winterswijk
www.hagencampklomp.nl
0543-531503

Koffiemolen Museum
(alleen op afspraak open)
De Slingeweg 9
7115 AG Winterswijk-Brinkheurne
0543-539585

Kotmans Landgoed en Informatiecentrum
Kotmansweg 6
7109 CH Winterswijk-Miste

Lock’d Escape Room (the Hangover) 
Weurden 78,
7101 NL Winterswijk

Nieuw Bovenhuis Recreatie 
Waliënseweg 1
7105 CD Winterswijk-Huppel
www.nieuwbovenhuis.nl
0543-513585

Openluchttheater Huininkmaat
p/a Wooldstraat 42
7101 NS Winterswijk
www.openluchttheaterwinterswijk.nl
0543-515363

QuliMuli huiskamerrestaurant
Haitsma Mulierweg 6
7101 CA Winterswijk

Rosenhaege Living Gardens
Bekeringweg 8
7107 AM Winterswijk-Kotten
www.rosenhaege.nl
0543-563339

Servicetheater Skopein 
Meddosestraat 6-8
7101 CV Winterswijk
www.skopein.nl
0543-521515

Sevink Avonturenpark 
Meddoseweg 40
7107 AA Winterswijk-Meddo
www.sevinkmolen.nl
0543-513229

Boerderijterras te Selle
Ratumseweg 65-A
7106 CH Winterswijk-Ratum

Stichting Molen de Bataaf 
Bataafseweg 20-A
7101 PA Winterswijk
www.molenbataaf.nl
06-46087545

Strandbad Winterswijk
Badweg 6, 7101 JZ Winterswijk
www.strandbadwinterswijk.nl
0543-530579

Synagoge Winterswijk
Spoorstraat 32
7101 GV Winterswijk
www.synagogewinterswijk.nl
0543-518364

Theater de Storm
Haitsma Mulierweg 11
7101 BX Winterswijk
www.theatherdestorm.nl
0543-519285

Theeterras de Balkende Ezel 
wandelttochten
Waliënseweg 40
7105 CD Winterswijk-Huppel
www.debalkendeezel.nl
0543-562650

Gastgalerij Ankomm’n
Mentinkweg 5
7102 GA Winterswijk
www.ankomm.nl
06-16592571

VIX Art-design-workshops 
Pr. Hendrikstraat 5
7101 CK Winterswijk

Vrienden van de Jacobskerk 
p-a Zonnebrink 61
7101 NB Winterswijk
www.jacobskerkwinterswijk.nl

Wenninkhof, Tuincentrum
Hoeninkstegge 5
7104 BK Winterswijk-Meddo
www.wenninkhof.nl
0543-569302

Wijngaard de Reeborghesch 
Sikkinkweg 4
7107 BD Winterswijk-Kotten

Wijngaard Hesselink
Vredenseweg 168
7113 AE Winterswijk-Henxel
www.wijngaardhesselink.nl
06-41370287

Zwembad Jaspers
Jaspersweg 3
7103 AV Winterswijk
www.zwembad-jaspers.nl
0543-514691

Cactus Oase, Familiepark
Jongermanssteeg 6
7261 KA Ruurlo
www.cactusoase.nl
0573-451817

Eendenverhuur
Teubenweg 5
7095 BW De Heurne

De Groene Pleisterplaats 
Buninkdijk 12
7121 LG Aalten
www.groenepleisterplaats.nl
0543-565322
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Stichting Winterswijk Marketing / VVV Winterswijk   
Mevrouw Kuipers – Rietbergplein 1
7101 DD Winterswijk
VVV: + 31 (0) 543 – 745090

info@100procentwinterswijk.nl
www.100procentwinterswijk.nl

Colofon: 
Deze gids is een uitgave van Stichting Winterswijk Marketing / VVV Winterswijk. 
Tekst: Imke te Selle en Gienne te Gronde. Winterswijk Marketing, Annet Piek, Pieter 
Navis, Catherine Rockhold, Ron Rensink, Daniel Hoitink Fotografie. Met speciale dank aan: 
Villa Mondriaan, Het Vriezenhuis, Vakantiepark De Twee Bruggen, Theetuin de Wacht, 
Rosenhaege Living Gardens, Kunst in de Kas, Galerie Gerrie Grijsen, Opiliones, Huiskamp 
carrosserie, Goodscoot, Wijngaard Hesselink en alle Winterswijkse fotomodellen.  
Duitse teksten: WortReich Geesink. Basisvormgeving: Bij Dageraad 
Drukwerk/opmaak/advertentieverkoop: Holders Media

De inhoud van dit magazine is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Winterswijk Marketing / 
VVV Winterswijk aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen en onvolkomenheden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verspreid of gekopieerd zonder toestemming van Winterswijk 
Marketing / VVV Winterswijk.

Kaasboerderij Weenink
Eimersweg 3
7137 HG Lievelde
www.kaasboerderijweenink.nl
0544-371446

Natuurpark de Leemputten
Zwolse Veenweg 4-A
7142 HT Groenlo
www.de-leemputten.nl
0544-468801

Museum Erve Kots
Eimersweg 4
7137 HG Lievelde
www.museumervekots.nl
0544-371691

de Heikamp (Doolhof en Klimbos)
Hengeloseweg 2
7261 LV Ruurlo
www.heikamp.nl
0573-452090

Groepsuitjes Groenlo 
Oude Winterswijkseweg 42-A
7141 HE Groenlo
www.groepsuitjesgroenlo.nl
06-38895840

Vestingdagen Groenlo 
Oude Winterswijkseweg 42-A
7141 HE Groenlo
www.groepsuitjesgroenlo.nl
06-38895840

MUSEA EN GALERIEËN

Villa Mondriaan
Zonnebrink 4
7101 NC Winterswijk
www.villamondriaan.nl
0543-515400

Transit Oost
Kleine Parallelweg 6
7101 HP Winterswijk
www.transitoost.nl
0543-515714

Wereld van Wenters
Meddosestraat 38, 40 en 42
7101 CW Winterswijk

Museumfabriek
Laan van Hilbelink 6-10
7101 WG Winterswijk
www.vereniginghetmuseum.nl

Galerie Atelier Gerri Grijsen 
Leeferdinklaan 2
7106 CE Winterswijk-Ratum
www.ggrijsen.nl
0543-562521

Tuinterras Ankomm’n
Mentinkweg 5
7102 GA Winterswijk
www.ankommn.nl
06-16592571

Kijk voor een overzicht 
van winkels en horeca op 
www.100procentwinterswijk.nl/
zien-doen/winkelen



kom ruiken, proeven en beleven bij bierbrouwerij wentersch
WINTERSWIJK

Proef het unieke karakter
www.wentersch.nl

Bierbrouwerij Wentersch  Groenloseweg 75  -  7101 AD Winterswijk  
T  0543-769080  E  info@wentersch.nl  -  I  www.wentersch.nl

Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Geniet van een heerlijk glas Wentersch in ons proeflokaal
of bezoek ons voor een rondleiding

bijzondere

streekbieren
uit winterswijk

100%



100% Winterswi jk   |   99

Clara Bella 
ijsterras

w w w . b o e r d e r i j t e w i n k e l . n l

Vredenseweg 174 
7105 CC Winterswijk Huppel

T. 06 108 874 74

 

Wij bieden u een compleet assortiment aan streekproducten en 
natuurlijk ons eigen gemaakt ambachtelijk boerenijs, 

gemaakt met de melk van onze eigen koeien. 

Zelfbedieningswinkel & ijsput•* dagelijks open van 7.00-23.00 uur!
IJssalon• iedere zondag* en dagelijks geopend tijdens de vakanties.

•*van eind maart t/m oktober

In Winterswijk Huppel aan de Vredenseweg
 vind je onze gezellige zelfbedieningswinkel en 

ijssalon met terras en speeltuin.

Rondleidingen op aanvraag.

         HESSELINK
WIJNGAARD

Terras met uitzicht op de wijngaard (koffi e, thee, fris, wijn en bier) 
Wijnen te koop, keuze uit ongeveer 18 verschillende wijnen, 

wit, rosé, rood en dessertwijn. 

• Van mei t/m september is er iedere donderdag 

om 15.00 uur een RONDLEIDING MET WIJNPROEVERIJ 
(3 wijnen met stukjes kaas) voor individuelen of kleine groepjes 

Groepen kunnen op afspraak het hele jaar door 
dagelijks voor een rondleiding met wijnproeverij terecht. 

Verder kunt u tijdens de openingstijden altijd wijn proeven! 

Openingstijden:  
mei t/m september 7 dagen per week van 10.30 - 18.00 uur.
januari t/m december zaterdag en zondag 10.30 - 18.00 uur

Wijnverkoop dagelijks het hele jaar door

WIJNGAARD HESSELINK 
Vredenseweg 168  - 7113AE Winterswijk Henxel 

Tel: 06-4137 0287 
www.wijngaardhesselink.nl    
 info@wijngaardhesselink.nl

WIJNGAARD
         HESSELINK

         HESSELINK
WIJNGAARD



ATELIER NOTERMAN - BLAUER - CAVALLARO NAPOLI

DRYKORN - DSTREZZED - GOOD PEOPLE - LA COSTE

MASON’S - MIO TINTO SHOES - MUCHACHOMALO

PIG & HEN - PROFUOMO - STRELLSON

ROY ROBSON - WOOLRICH 

VAN OMMEN MANNENMODE

WWW.OXENER-WINTERSWIJK.NL
MISTERSTRAAT 29  WINTERSWIJK  

WWW.MANNENMODE.COM
WOOLDSTRAAT 36  WINTERSWIJK  

SANTONI - MICHAEL KORS

TOD’S - UGG - ATTILIO GIUSTI

PHILIPPE MODEL - PREMIATA

HOGAN - MARC CAIN

LILIAN - NUBIKK

WWW.FAUVES.NL
WHEME 1  WINTERSWIJK  

ANNETTE GÖRTZ - CAPPELLINI

 HEMISPHERE - MISS MARMELSTEIN 

CAVALLARO - PESERICO - SARAH PACINI

SARA ROKA - FERAGGIO PUMPS

SCAPA - XACUS - BIJOUX


