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Hoe veelzijdig wil je het hebben?

Zes soorten landschap in één gemeente
Het landschap in Brummen is ontstaan door een samenspel van IJssel, Veluwe
en de tijd. Mariëtte Claringbould is landschapsarchitecte en vertelt hoe de vele
verschillen een klein gebiedje groots maken.
“De overgang van hoog naar laag zorgt
voor die grote variatie. Op onze 8.500
gemeentelijke hectares vind je zés
verschillende landschapstypen met heel
eigen kenmerken en eigen flora en fauna.
Je slaat een hoek om en staat weer in een
andere wereld. De natuur legde aan,
de mens ontwikkelde verder.
Het Landschapsnetwerk Brummen

De Veluwe
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(LNB), waar ik deel van uitmaak, heeft de
excursie Leesbaar Landschap ontworpen.
Het is een route van 8 km. waarbij je alle
landschapstypes per fiets doorkruist,
samen met iemand van het LNB.
1. De Veluwe: hoog en droog, bosrijk,
naaldwoud en loofwoud, vennen,
heidegebieden en stuifzanden.
2. De Veluweflank: een afwisseling van
weide en bosranden, sprengen, na de
watermolens kwam de papierindustrie.
3. Ontginningsgebieden: oorspronkelijk
drassig, de Empense en Tondense heide is er nog, nu voornamelijk agrarisch,
weids van sfeer.
4. Landgoederenzone, vochtige bossen,

Uiterwaarden

jachtgebieden, kleinschalig en tot op
heden weinig verstoord en nog intact.
5. Oeverwallen, oorspronkelijk hooggelegen vruchtbare grond bij de IJssel,
hier waren de eerste bewoners en
eerste wegen nu zijn er de dorpen de
spoorweg en de doorgaande wegen.
6. Uiterwaarden. Tussen de dijken, waar
waar de rivier zich mag uitleven, over
grasland en in geulen.”

De excursie Leesbaar Landschap vindt regelmatig plaats
in de zomermaanden. Voor data, opgave en meer informatie:
landschapsnetwerkbrummen.nl
VEELZIJDIGE NATUUR
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“Bali is groen… maar Brummen is ook groen”

Visit Brummen Eerbeek

Fietsen door de haarspeldbocht op de Posbank, wandelen door de Onzalige Bossen, wild speuren in het
schemer, hardlopen door de uiterwaarden, vissen in het Apeldoorns Kanaal, golfen op het landgoed,
paardrijden langs de sprengen, zwemmen in open water… Het kan allemaal. Het gebied is uitgestrekt en
soms heuvelachtig. Dankzij de ebike is onze natuur nu echt voor iedereen toegankelijk.

Paardrijden

Golfen

Dit magazine geeft vele antwoorden op
de vraag ‘Wat is er te doen in Brummen’.
Het antwoord op de vraag ‘Waar kan ik
overnachten’ en ‘Waar kan ik iets eten
en drinken’ is eenvoudig op te zoeken
met de VVV app of met de website van
VVV Brummen, vvvbrummen.nl.
Fietsen
VEELZIJDIGE NATUUR
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De hoofdstukken Overnachten en
Eten & Drinken van de website
vvvbrummen.nl geven een duidelijk
overzicht inclusief lokalisering op
de kaart.

Tot ziens in Brummen.
Visit Brummen Eerbeek |
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Starring: The big ﬁve!

Spoorzoeken in de schemering
Voor een safaritocht hoef je
helemaal niet zo ver. Edelhert, wild
zwijn, ree, das en vos, dat zijn ‘onze
eigen’ big five. Allemaal te spotten in
gemeente Brummen. Het vraagt wel
wat geluk en geduld om ze allemáál
tegen te komen.
Bosliefhebber Jan Wieger Jager is
vrijwilliger bij Natuurmonumenten
regio Oost Veluwe. Hij leidt onder meer
wildexcursies.
“De Veluwe is natuurlijk hét gebied
voor deze dieren. Wij zitten hier in hun
achtertuin. Edelhert, wild zwijn en ree
kun je altijd tegenkomen bij natuurgebieden, bossen, bosranden, weitjes
en wildobservatiepunten. Trouwens
ook af en toe op doorgaande wegen!
Dassen en vossen zijn zó schuw, die zie
je zelden.
De meeste kans maak je rond
zonsopgang en zonsondergang. Op een
excursie leer je sporen, wildpaadjes,
keutels en slaapplaatsen herkennen.
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Big Five Brummen

Ook aan beschadigde schors, of haren in
het prikkeldraad kun je zien dat er een
edelhert of een das is langs geweest. En
zwijnen laten een echt overweldigend
geurspoor achter. Als je reeën wilt zien
kun je een wandeling over het Leusveld
maken, want daar zitten er echt veel.
Draag donkere kleren, fluister, neem je

verrekijker mee en laat je hond thuis.
Er is geen wildgarantie, soms zie je
er tien of meer, soms helemaal niets.
Als je wild ziet, probeer de dieren dan
met respect te behandelen. Het beste
kun je stilstaan, blijven kijken en dan
teruglopen als ze jou niet zien. En zien
ze jou wel, loop dan rustig door.”

natuurmonumenten.nl/activiteiten
zonsondergangvandaag.nl/brummen
VEELZIJDIGE NATUUR
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Van aalscholver tot zeearend

Zie ze vliegen!
Bert Peters van vogelwerkgroep Oost-Veluwe verklapt zijn favoriete
vogelspotplaatsen. Tussen Veluwezoom en IJsseloevers is nat en droog bos,
bosrand, hei, weide, landgoed, uiterwaard, beken en vennen. Er zijn dus ook
heel veel vogelsoorten.
“We bevinden ons in een rijk vogelgebied. In de IJsseluiterwaarden zijn veel
ganzen en ooievaars. De zeearend vliegt
soms langs de waterloop en tijdens
de trek kun je kraanvogels zien. De
Voorsterklei, een prachtig wandelgebied
Ooievaar

VEELZIJDIGE NATUUR
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met waterplasjes, is goed voor slechtvalk, karekiet, bosrietzanger, smient,
brilduiker, nonnetje en mandarijneend.
Het gebied Cortenoever mag je niet
missen. Hier vind je steenuilen en soms
een kwartelkoning. In het zuiden, bij
Leuvenheim, visdiefje en visarend.
De grauwe klauwier, klapekster, geelgors, boompieper, dodaars, zilverreiger
en kiekendief kun je vinden op de
Empese&Tondense heide.
Op het landgoed Leusveld: vuurgoudhaantje, goudvink en wielewaal. Ook
kun je vanaf uitkijkpunt Kiekuut een
blauwe reigerkolonie met 15 nesten
zien.
Op landgoed Voorstonden zitten alle vijf
de spechtsoorten, grote groepen sijsjes
en ijsvogel. Veel steltlopers, kemphaan,
witgatje en grutto in ’t Zaaibroek en

Vogels spotten

het Soerensebroek. En de havik! De
Imbos bij Eerbeek heeft de typische
bosvogels als kruisbek, boomklevers
en boomkruipers. Vogelwerkgroep
Zutphen heeft een boekje gemaakt
met wandelingen en twee fietstochten.
Bij iedere route een kenschets van het
gebied, een routebeschrijving met kaart
en een beschrijving van de aanwezige
vogels. Een aanrader.”
vwg-oostveluwe.nl
waarneming.nl
Het boekje Vogelwandelingen in
en om Zutphen: vwg-zutphen.nl
Visit Brummen Eerbeek |
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Route eenvoudig te volgen via 21 ﬁetsknooppunten

50 kilometer fietsen op
Veluwezoom en IJsseloevers
De route voert je door de bossen en het heuvelachtige landschap van
Nationaal Park de Veluwezoom. Je waart je werkelijk in het buitenland.
Je vervolgt de route langs de IJssel. Er loopt een fietspad vlak langs de IJssel
tussen Hanzestad Doesburg en kleinste stad van Nederland, Bronkhorst.
Dan fiets je door het buitengebied van Brummen over mooie landweggetjes
en langs oude en nieuwe boerderijen.

Als je kiest voor start in Eerbeek dan
volg je de volgende fietsknooppunten:
88, 59, 87, 32, 68, 67, 66, 65, 73, 74,
61, 23, 52, 5, 50, 43, 42, 40, 48, 56,
57, 88.
88: Eerbeek Centrum
42: Brummen Centrum
50: Bronkhorst
65: Posbank Veluwe
Naast fietsknooppunten kun je ook
bordjes van landelijke fietsroutes
volgen. Je passeert Brummen bij: LF4
Midden-Nederland Route van Den
Haag naar Enschede, 300 kilometer.
LF3 Hanze Route van Kampen naar
Millingen, 135 kilometer. LF Ronde van
Nederland, van Arnhem naar Arnhem,
1.300 kilometer.

route.nl, fietsroute 362650
nederlandfietsland.nl/lf-routes
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Historische ﬁetstocht langs twaalf landgoederen

‘In het spoor van de jonkvrouw’
Jonkvrouw Margaretha Boshoff tot Coldenhove wordt in de winter van 1642
ontvoerd door Hendrik Everts, knecht op kasteel Coldenhove, waar Margaretha woont. Er wordt een klopjacht in gang gezet langs landgoederen waar
de twee kunnen verblijven.
‘In het spoor van de jonkvrouw’ is
tot stand gekomen op basis van dit
waargebeurde verhaal.
Schrijfster Agave Kruijssen uit Hall
beschrijft deze geschiedenis in haar
jeugdboek ‘Ontvoerd’. De route loopt
langs de landgoederen waar jonkvrouw

Huize Den Bosch
Leuvenheim
VEELZIJDIGE NATUUR
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Margaretha waarschijnlijk gevangen
heeft gezeten. De tocht begint in
Eerbeek, op de plaats waar voormalig
kasteel Coldenhove heeft gestaan.
Jan Arend Teunissen van de Brummense VVV is betrokken geweest bij
de totstandkoming van het boekje ‘In
het spoor van de jonkvrouw’, waarin
de fietsroute is opgenomen. Hij vertelt:
“We willen het lezen door de jeugd
bevorderen. Met het boek ‘Ontvoerd’
van Agave Kruijssen hebben wij de
fietsroute in kaart gebracht. In 2013
hebben wij de tocht uitgezet als een
soort vossenjacht. Alle leerlingen van
de groepen 7 en 8 van de basisscholen
uit de gemeente Brummen hebben de
route als eerste gefietst. Vervolgens is
het idee ontstaan om deze tocht ook
te gebruiken als route voor toeristen

Vossenjacht

en andere fietsliefhebbers. Het is een
soort speurfietstocht die voert langs
landhuizen en buitenplaatsen in de
gemeente Brummen. Ik weet zeker dat
de fietsers van deze tocht er veel plezier
aan beleven”, laat Teunissen uit ervaring
weten.
Routeboek ‘In het spoor van
de jonkvrouw’: te koop bij
VVV Brummen en VVV Eerbeek
Ontvoerd: meer lezen op
agavekruijssen.nl/ontvoerd.html
Visit Brummen Eerbeek |

9

31-08-16 20:55

‘Gelijk opﬁetsen’ met toerﬁets en mountainbike

Route 50 meets Route 66
Stel zíj wil fietsen op leuke wegen,
bezienswaardigheden aandoen en
koffie op een terras. Maar híj wil
fietsen in het zand, fraaie uitzichten
ontdekken en ook best koffie op een
terras. Of andersom. Dan fietst de
een deze toerfietsroute van
50 km en ander deze ATB-route van
66 kilometer. En je treft elkaar op
het terras.
Annemieke Hoevers van de Eerbeekse ATB-Club Last Gear vertelt over
Route 50/66: “Enkele leden zijn in 1966
geboren en onlangs 50 jaar geworden.
Zo is de naam ontstaan. De combinatie
van de twee routes is ontsproten uit
eigen vakantie ervaringen. Vanuit onze
club vinden wij het leuk om af en toe
iets nieuws te ondernemen en nu is
er een mooie folder Route 50 Veluwe
Route 66.“

beschreven, route 66 is te downloaden
als GPS-track. Voor de ATB-route is
geen vergunning nodig. De kaart geeft
duidelijk aan waar je op kunt stappen
en waar je elkaar kunt ontmoeten.
Bovendien is er een lijst opgenomen
van 50 Points of Interest. Het parcours
is niet gebonden aan een datum of
tijdstip.

Op de kaart in de folder zijn de twee
routes in beeld gebracht. Route 50 is

“We hebben het traject uitgezet rondom
de gemeente Brummen. De toerfiets-
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Twee fietsen, twee routes, één terras

route gaat langs meerdere bezienswaardigheden. De route is te fietsen als
dagtocht, maar ook uit te smeren over
meerdere dagen. Wij controleren de
route regelmatig en houden deze up to
date. De fietsers moeten natuurlijk niet
voor verrassingen komen te staan”, zegt
Annemieke.
lastgear.nl
Folder verkrijgbaar bij VVV
Brummen en VVV Eerbeek
VEELZIJDIGE NATUUR
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Venijnige klimmetjes, technische afdalingen

MTB-route Zuid Oost Veluwe
De 52 kilometer lange MTB-route
staat hoog in de top 10 van de meest
favoriete mountainbike routes. Het
parcours is uitgezet op de Veluwe en
heeft 615 hoogtemeters. Starten kan
in Eerbeek op de parkeerterreinen
Landal Coldenhove en Imboschweg.
Vereniging Natuurmonumenten heeft
bijna 1.000 paaltjes geplaatst om een
52 kilometer lange route voor terreinfietsers te creëren. De route kan in twee
richtingen worden verreden. Samen met
de aanrijdroutes en andere voor mountainbikers geschikt gemaakte paden,
bevat het gebied zo’n 100 kilometer
MTB-route!
De mountainbikepaden lopen dwars
door de uitgestrekte Rhedense bossen
met heide, heuvels, valleien, varens en
zandverstuivingen.
Het parcours loopt over het terrein van
verschillende grondeigenaren zoals
Staatsbosbeheer, Stichting Twickel en
Natuurmonumenten.
VEELZIJDIGE NATUUR
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Klimmetje

Het is een technisch pittige route, met
veel klimmetjes, scherpe bochten,
singletracks en ook lange vlakke stukken.
De moeilijkheidsgraad is vanzelfsprekend
ook afhankelijk van hoe nat of hoe droog
het bos is.
De route is aangegeven op paaltjes met
gele bordjes met een zwart MTB teken.

Route

Aanrijdroute

De aanrijdroutes en verkortingen zijn
aangegeven met geel/witte bordjes met
een zwart teken.
Om de route te mogen rijden is een
vergunning nodig. Kies uit een jaarvergunning, een 2-daagse MTB pas of een
MTB dagpas. Online verkrijgbaar.

Bezoekerscentrum Veluwezoom Rheden
Heuvenseweg 5a, 6991 JE Rheden, winkel.natuurmonumenten.nl
Visit Brummen Eerbeek |
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Wandelen zonder kaart in de hand

Paaltjes wandelroutes
“Het voordeel van paaltjesroutes is dat kinderen kunnen speuren naar het
volgende paaltje. Volwassenen kunnen lekker praten, zonder op een kaart te
moeten kijken”, aldus Inez Hendriks van VVV Eerbeek. “Het aanbod van wandelingen op kaarten en in boekjes is natuurlijk wel veel groter. VVV Brummen
en Eerbeek hebben volop kaarten en boekjes voor de omgeving.”
Er zijn bewegwijzerde routes vanuit de
volgende parkeerplaatsen, P:
- De Lange Juffer, Observatiepost Elsberg,
Schaapsallee, Laag Soeren; 5.5 km
- Plaghak, Schaapsallee, Laag Soeren;
4 km, 6 km

Zonder kaart
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- Groote Modderkolk, Vrijenbergweg 24,
Loenen; 4.5 km
- Empese Tondense Heide, Hallsedijk,
Empe, ter hoogte van het Van Hasseltpaadje; 5.5 km, 7 km
- Lappendeken, Diepesteeg, De Steeg;
4.5 km, 5.8 km
- Bezoekerscentrum Rheden, Heuvenseweg 6A, Rheden; 2 km, 5.4 km, 7.4 km,
9.8 km, 14.9 km
- Loenermark, Schaapskooi, Droefakkers,
Loenen; 2 km, 6 km, 7km, 8 km, 11 km
- Landgoed Voorstonden, Voorsterweg
144, Voorstonden; 2.5 km, 7 km
Er zijn ook prachtige lange afstand
wandelroutes die door de gemeente
Brummen lopen.
- Trekvogelpad LAW 2. Van Bergen aan

StreekPad

Zee tot Enschede, 400 km
- Maarten van Rossumpad LAW 4. Van
Den Bosch tot Steenwijk, 384 km
- Graafschapspad SP 8. Van Zutphen naar
Zutphen, 117 km
- Hanzestedenpad SP 11. Van Doesburg
naar Kampen, 120 km
- Veluwe Zwerfpad SP 16. Van Arnhem
tot Arnhem, 357 km
De markering van Lange Afstand Wandeling (LAW) is wit rood. De markering van
een StreekPad (SP) is geel rood.
wandelzoekpagina.nl
wandelnet.nl
natuurmonumenten.nl
Persoonlijk advies via VVV
Brummen en VVV Eerbeek
VEELZIJDIGE NATUUR
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Van november tot en met mei: Laarzen mee !

Wandelen door hooilanden
In 2013 wordt in Hall begonnen met een bijzonder natuurproject. Samen
met Natuurmonumenten en het Waterschap Vallei en Veluwe hebben Jantine
Peters en Jaap Grolleman 25 ha. van hun landbouwgrond afgegraven en laten
omvormen tot natuurgebied.
Het paar bezit een melkveehouderij
aan de rand van de Eerbeeksche
Hooilanden. Jantine Peters over de
totstandkoming van het gebied: “Op
onze grond is de bovenlaag afgegraven
en verwijderd. We hebben zo weer de
natte hooilanden van vroeger kunnen
creëren. Dit heeft een gunstig effect op
het herstel van de naastgelegen Empese
en Tondense heide.”

Onderhoud
VEELZIJDIGE NATUUR
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Het natuurgebied is toegankelijk voor
wandelaars. Het wandelpad voert
door de Eerbeeksche Hooilanden en de
Empese en Tondense heide.
“De rode wandelroute is 5 en de gele
is 7.5 kilometer. Beiden gaan van start
vanaf de P op de Hallsedijk. De gele
route kan ook gewandeld worden vanaf
het toegangshek van onze melkveehouderij, dan is de afstand 5.5 kilometer.
Aan de gele route is een fietstocht van
12 kilometer gekoppeld. Deze begint bij
de VVV in Eerbeek en gaat langs diverse
bezienswaardigheden. Daarna vervolg
je de route te voet”.
De wandel- en de fietsroute zijn door
Jantine Peters en Jaap Grolleman zelf in
elkaar gezet.
“Omdat we geen opvolger hebben voor
ons bedrijf hebben we ons grondgebied

Vlonder

een andere bestemming gegeven.
Van de grond die we niet meer nodig
hebben is natuurgebied gemaakt. We
willen mensen laten genieten van al het
moois dat de natuur te bieden heeft”.
eerbeekschehooilanden.nl
Start P, Hallsedijk, Empe, nabij
Van Hasseltpaadje
Start melkveehouderij,
Lendeweg 4a, 6964 CK Hall
Start fietstocht VVV Eerbeek,
Stuijvenburchstraat 36,
6961 CW Eerbeek
Visit Brummen Eerbeek |
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Alle vier seizoenen prachtig!

Rondje Hall en Leusveldwandeling
‘Het goede van Brummen’, zo zou je deze wandelingen ook kunnen noemen. Bossen, weitjes, een landgoed, bosranden, vennen,
heldere beken, welluidende stilte, vlinders in de zomer en op de
paal zit een buizerd. Een smal weggetje door het paradijs.
Vierkante eiken palen met een
afgeschuinde kop en daarop een
groen (rondje Hall) of een rood
bordje (Leusveldwandeling). Deze twee
wandelingen zijn ontwikkeld door de
dorpsraad en zó goed aangegeven,
dat je ze zonder kaart kunt lopen. Je
kunt ze linksom of rechtsom lopen, in
één keer (16.8 km) of als twee aparte
wandelingen (8.2, 8.6 km). Startpunt

Groen en rood bordje
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van beide wandelingen is
het kerkje van Hall. Daar
hangt een overzichtskaart
die je kunt fotograferen.
De routes worden goed
Jachthuis Leusveld
onderhouden en zijn ook
half verscholen ligt. Een korte omweg
nog eens heel mooi. Dat
brengt je naar een uitzichtspunt met
is het enige probleem, je kijkt je ogen
waterplassen, bosranden en graslanden.
uit en dan wil je toch nog wel eens een
Via de Kaniestraat voert het terug naar
paaltje missen.
het kerkje in Hall.
Het Rondje Hall voert je voor een groot
Op beide wandelingen heb je kans
deel langs de Oekense Beek. Verder
een ree te ontmoeten. Draag goede
loop je door de stille buitengebieden
schoenen als het nat is en geniet…
van Hall, een kleinschalig bos en over
de Kaniestraat, een brede zandweg met
links bos en rechts natte graslanden.
Folder Wandelen rond Hall
gratis verkrijgbaar bij de VVV’s,
De Leusveldwandeling voert over
restaurants, campings en B&B ‘s
smalle voetpaden door bos, bosranden,
Startpunt Hallse Kerk, Dorpsschrale weitjes en langs jachthuis het
straat 57, 6964 AA Hall
Leusveld dat in een prachtig parkbos
VEELZIJDIGE NATUUR
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Touren of koersen over 60 km weggetjes

Viewpoint Posbank
Op Routeyou.com hebben wij een tocht op verharde wegen uitgezet vanuit het
Marktplein in Brummen. Het is een prachtige route voor een klassieke auto en
een tourmotor. Goede tourwegen en een magnifieke omgeving. Trek er gerust
een dagje voor uit.
De omgeving van Brummen leent zich
uitstekend voor touren. Veelzijdige
natuur, aardige dorpskernen, prachtige
buitengebieden, al dan niet ondergelopen uiterwaarden, grote heidevlakten,
heuvelachtig bos en tunnels van
geboomte met gebladerte.
Het is gewoon mooi.

Startplaats is Brummen, maar de tocht
kan ook opgepakt worden in Eerbeek,
Beekbergen, Hoenderloo, Arnhem
Schaarsbergen, Velp, Rozendaal, Rheden
en Dieren. De thermoskan mag natuurlijk
mee, maar het aanbod van horeca is
ruim voldoende. Een gezellig terras in de
zomer, een warme ‘herberg’ in de winter.
De route kan ook goed verreden worden
op de racefiets. Een aantrekkelijke ronde
van 93.3 kilometers. Met 350 meter is het
aantal hoogtemeters bescheiden te noemen. Ze behelsen enkele langere stukken
vals plat en enkele kuitenbijters tot 5%

Posbank

rond de Posbank. “Enkele honderden
meters fietste ik samen op met een
reetje. Totdat wij elkaar plotseling aankeken, toen sprong het reetje het bos in.”

routeyou.com Touring Brummen Posbank Veluwe IJssel, 93.3 km
Route via routeyou.com te downloaden op GPS. Persoonlijke ervaringen
kun je daar ook opschrijven. Wij zijn benieuwd.
VEELZIJDIGE NATUUR
visitbrummen-magazine.indd 15
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Brummen: Historie in landgoederen

Schouten, Jonkheren, Graven
en Baronnen
Tussen 1600 en 1900 bouwden gefortuneerde stedelingen hun buitenplaatsen in het landelijk gebied op gepaste afstand van de stad. Zo konden ze
in de zomer ontkomen aan de drukke stad, met dreigende epidemieën en
vervuilde, stinkende grachten.
Wie geld had, trok met butler, koetsier,
kamermeisje en kokkin naar ‘buiten’.
Met bagage voor de hele zomer reisde
men de stad uit. Gebieden langs de
IJssel waren extra aantrekkelijk: veel
ruimte, bereikbaar over water en met de
Veluwse jachtgebieden om de hoek.
Een buitenplaats is een monumentaal
huis, vaak met bijgebouwen als stallen,

koetshuizen en oranjerieën. Het huis
vormt een aantrekkelijk, zo niet artistiek
geheel met de tuin of het park er omheen. Buiten was bedoeld om te genieten. Bewoners hielden zich bezig met
poëzie, muziek, tuinieren en beeldende
kunst. Dit leefpatroon herhaalde zich
ieder jaar, eeuwenlang. Het met handel
verdiende geld was voldoende om de
buitenplaats draaiende te houden.
Bij landgoederen was dat wel anders.
Hier waren pachtopbrengsten, veeteelt,

Huis te Eerbeek
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Kasteel Groot Engelenburg

land- en bosbouw essentieel voor de instandhouding. Men was er het jaar rond
dagelijks druk mee. Vaak bekleedden
de eigenaren lokale politieke en sociale
taken. Voor de plaatselijke werkgelegenheid waren deze landgoederen van
groot belang. Sommige van de oudste
bewoners uit Brummen en Eerbeek
kunnen er nog uit eigen ervaring over
vertellen.

ohv-demarke.nl/oudheidkundige-vereniging-de-marke
landschapsbeheergelderland.nl/met-bewoners/oral-history/landgoed-reuversweerd
skbl.nl/complex-historische-buitenplaatsen
HISTORIE IN LANDGOEDEREN EN PAPIER
31-08-16 20:56

Onze springlevende gedenktekens

147 Monumenten
De liefhebber van mooie woonhuizen, boerderijen, koetshuizen,
villa’s, herenhuizen, pastorieën,
kerken, paleisjes, landhuizen en
buitenplaatsen kan hier zijn hart
ophalen, want echt: je struikelt
erover.
In de gemeente zijn 74 rijksmonumenten en 73 gemeentelijke monumenten.
Geflankeerd door een monumentale beuk, soms omgeven door een
compleet park. Vooral in de dorpen
Brummen en Leuvenheim is al dit moois
sfeerbepalend. Veel villa’s en landhuizen
zijn vaak als zomerverblijf gebouwd in
de 19e eeuw. Een flink aantal buitenplaatsen is van nog oudere datum, zoals
Engelenburg en Voorstonden.
De omgeving Brummen is altijd
populair geweest bij de meer kapitaalkrachtigen. Rechters en notarissen met
inkomsten uit de stad genoten van het
landleven aan rand van het bos en toch
HISTORIE IN LANDGOEDEREN EN PAPIER
visitbrummen-magazine.indd 17

Huize de Wildbaan

dicht bij Zutphen en Arnhem. De meeste monumenten worden bewoond, wat
betekent dat je er niet zomaar ín kunt.
Op genoemde sites vind je informatie
over historische en architectonische
achtergronden van de gebouwen. Een
Brummense fotografe kreeg toegang tot
22 van deze privémonumenten. Haar
boek en bijbehorende website biedt

een kijkje achter al deze deuren. Enkele
gebouwen zijn openbaar.
Kasteel Groot Engelenburg in Brummen
is hotel, restaurant en golfbaan. Over
het landgoed rondom Huis te Eerbeek
kun je wandelen, het historische pand
is beschikbaar voor feesten en zakelijke
bijeenkomsten.

rijksmonumenten.nl/monumenten/alle-rijksmonumenten/Brummen
openmonumentendag.nl/gemeente/brummen
facebook.com/OMDBrummen en boek ‘Een kijkje achter de deur van...’
Visit Brummen Eerbeek |
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Eerbeek: Historie in papier

Papierindustrie van levensbelang voor
Eerbeek
Eerbeek dankt haar naam aan de
beek, waarop korenmolens en
papiermolens draaiden. Het dorp
is het centrum van de Nederlandse
papierindustrie. Al vanaf de 17e
eeuw is dit een belangrijke bron
van inkomsten voor de plaatselijke
bevolking.
De geschiedenis gaat terug tot 1630. In
dat jaar maakt papierschepper Vincent
Schoonman voor het eerst papier in een
tot papiermolen omgebouwde watermolen. Het schone water van de Veluwe
en vooral van de Eerbeekse Beek is
hierbij van groot belang. Er is behoefte
aan fijn papier van goede kwaliteit. De
papierindustrie is geboren.
De mechanisatie van de papierfabricage
begon rond 1850. De digitalisering
van de fabricage begon rond 1990. De
huidige fabricage is hightech, veilig,
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Huidige papierfabricage Coldenhove

duurzaam en eigenlijk continu in
ontwikkeling. En Eerbeek speelt nog
steeds een prominente rol.
De werknemers in de papierfabrieken
en aanverwante sectoren als transport,
zuivering en recycling, zijn afkomstig
uit Eerbeek en omgeving. Vanwege de
papierindustrie kent Eerbeek vervolgens
ook een Italiaanse, een Turkse en een
Molukse gemeenschap.
Papier heeft ook een plek in het
onderwijs in Eerbeek. Onderwijs,

papierindustrie, ondernemers en
gemeente werken samen aan het
opbouwen van een kenniscentrum voor
papier, waar kinderen de techniek van
het papier maken leren en studenten
worden opgeleid tot medewerkers die
de industrie nodig heeft.
In Eerbeek gemaakte papierproducten
vinden hun weg over de hele wereld.
Boek ‘Van Brimnum tot Brummen,
van Erbeke tot Eerbeek’
buurtschapcoldenhove.nl/eerbeek
HISTORIE IN LANDGOEDEREN EN PAPIER
01-09-16 13:32

Oudste papierfabriek in Nederland

De Middelste Molen

Papierfabriek De Middelste Molen is de oudste nog productieve papierfabriek
in Nederland. Het bevindt zich aan het Apeldoorns Kanaal iets ten noorden
van Eerbeek. Per 1995 is het een rijksmonument. Er zijn veertig bedreven
vrijwilligers actief.
Cees Schneiders is zo’n vrijwilliger: “Aan
de originele staat van de molen is niets
veranderd. Je waant je nog eeuwen terug als je je bevindt tussen de ratelende
en bonkende machines tijdens het pro-

Oudste nog productieve
papierfabriek
HISTORIE IN LANDGOEDEREN EN PAPIER
visitbrummen-magazine.indd 19

ductieproces gebaseerd op waterkracht
en stoom. In deze molen maken we al
sinds 1622 papier. Bezoekers kunnen
ook zelf handgeschept papier maken
en voorzien van een watermerk. We
vervaardigen bijzondere producten zoals
aquarel- en etspapier.”Van heinde en
ver komen kunstenaars naar de molen
om hun benodigdheden in te kopen, tot
op de dag van vandaag.
De Middelste Molen biedt diverse
workshops aan. “De belangstelling om
deel te nemen is altijd erg groot. De
workshops variëren van het scheppen
van eigen velletjes papier, sieraden
en kunstboeken tot het werken met
gemengde technieken met acryl- of
aquarelverf. Op verzoek worden workshops op maat samengesteld.”

Papier scheppen

Jaarlijks ontvangt De Middelste Molen
ongeveer 10.000 bezoekers. Zij komen
niet alleen uit Nederland, maar ook uit
het buitenland. Een bezoek aan de Middelste Molen is goed te combineren met
een fiets- of wandeltocht door de mooie
omgeving van het Apeldoorns Kanaal
en het buitengebied van Brummen en
Eerbeek. Veel mensen maken vanaf een
vakantiepark of camping in de buurt
een tripje naar de papierfabriek.
Kanaal Zuid 497
7371 GL Loenen
demiddelstemolen.nl
Visit Brummen Eerbeek |
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Zutphen, Deventer, Doesburg, Apeldoorn, Bronkhorst

Leuke steden dichtbij Brummen Eerbeek

Torens Zutphen

Heerlijk al die ruimte en stilte. Maar
een beetje afwisseling is ook wel
fijn. Dus voilà: drie mooie Hanzesteden om uit te kiezen. Met de pont
ben je zó in het kleinste stadje van
Nederland en Paleis het Loo en de
Apenheul zijn ook om de hoek.
De Hanzesteden. Middeleeuwse
Hollands glorie met straatjes, hofjes,
grachten en pleinen, oude kerken,
waaggebouwen, bestuursgebouwen,
stadsmuren en stadspoorten. Alle
Hanzesteden liggen aan de IJssel, de
charmantste rivier van Nederland,
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die de steden zo mooi laat uitkomen.
Stadse allure, gecombineerd met dorpse
gemoedelijkheid en dat ruimtelijke
gevoel.
Vijf torens bepalen de skyline van
Zutphen. Pik een terrasje met uitzicht
op de IJssel of op de markt. Misschien
is er net een orgelconcert in de
Walburgiskerk. Kijk dan meteen even
hoe de architectuur van het moderne
gemeentehuis harmonieert met de
Middeleeuwse panden. Verrassend
winkelen in de Spittaalstraat of de
Laarstraat. Bezoek de weekmarkt op

donderdag, het schattige filmhuis, het
chocoladefestival of de bokbierdag…
Of ga naar de boekenmarkt in
Deventer met 878 kramen en daarna
waarschijnlijk even verdwalen in de
smalle straatjes met onwaarschijnlijk
veel leuke winkeltjes. Loop langs de
IJsselkade, aanschouw het oudste
stenen woonhuis van Nederland, of
bezoek het theaterfestival of Deventer
op Stelten…
Of neem vanaf het dorp Brummen de
pont over de IJssel naar Bronkhorst,
NABIJHEID VAN STEDEN
31-08-16 20:56

k

Urbaan en ruraal: best of both worlds
het kleinste stadje van Nederland. Kom
tot rust op een van de drie bijzondere
terrassen, kijk of de zes ransuilen in
de wilg op het plein er toevallig zijn,
wandel wat over de dijk, bezoek de
kapel voor wat kunst…
En daarna heb je wel energie voor de
schitterende fietstocht van 16 kilometer
over de IJsseldijk naar Doesburg,
de derde Hanzestad in de omgeving.
Rust uit op het terras voor de Waag,
of achter het voormalig klooster in de
Kloosterstraat. Bezoek het mosterdmu-

Deventer op Stelten
NABIJHEID VAN STEDEN
visitbrummen-magazine.indd 21

Apenheul Apeldoorn

seum, het Laliquemuseum of maak een
boottochtje over de Oude IJssel...
Of wordt het Apeldoorn. Het Loo,
met zijn paleis en tuinen? Of met de
kinderen aapjes kijken op de Apenheul?
Daar vlakbij, in het Stadspark Berg
en Bos van 250 hectare kunnen die
kinderen lekker rennen en klimmen. In
juli en augustus is daar op donderdag,
vrijdag en zaterdag tussen half negen
en middernacht een sprookjesachtig
lichtfestijn rondom de bosvijver. De
Apeldoornse binnenstad is ook niet
te versmaden. Veel terrassen, het
Codamuseum en negen kunstgalerieën.

Tijdens de zomermaanden drie maal
de donderdagse antiekmarkt, met 300
kramen de grootste van Nederland...
Bovenstaande was maar een greepje
uit de vele bezoekwaardigheden van
deze steden. Kijk op vvvbrummen.nl of
op de sites van de steden en stel zelf je
programma samen. Je komt tijd te kort.
vvvbrummen.nl
hanzesteden.info
zutphenbruist.nl
deventer.info
bezoek-doesburg.nl
uitinapeldoorn.nl
accres.nl/berg-bos/home
Visit Brummen Eerbeek |
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Amsterdam

Deventer

Gemeente Brummen:
Brummen
Eerbeek
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Leuvenheim
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Koningslijn van Apeldoorn naar Dieren

Stoomtrein
Waar wij als volwassenen vooral
onder de indruk zijn van dit onvervalst stukje vervoersgeschiedenis en
technisch vernuft van weleer, zegt
de 8-jarige Jordy: “Het was leuk in de
trein, ik heb van alles gezien. Er was
een boerderij en er liepen koeien en
paarden in de wei.”
In 1975 is de eerste aanzet gegeven tot
oprichting van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij (VSM). De eerste
stoomlocomotief en wagons worden
aangekocht en onderhanden genomen
om te kunnen rijden op de Koningslijn
Apeldoorn–Dieren. Deze spoorverbinding wordt sinds 1972 niet meer
gebruikt voor regulier treinverkeer.
De kolen gaan op het vuur. De machinist
luidt één langgerekte fluit. Klaar voor
vertrek. Speciaal voor de campinggasten en bezoekers van de vele
bungalowparken in de bossen van de
Veluwezoom stopt de trein ook op de

24

| Visit Brummen Eerbeek

visitbrummen-magazine.indd 24

VSM 52 8139

halte Immenbergweg, naast de haltes
Beekbergen, Loenen en Eerbeek.
“Een ritje met de stoomtrein mag niet
ontbreken als je hier op vakantie bent”,
vertelt Pieter Esselink. Hij is stoker
op de VSM 52 8139, “De grootste nog
rijdende stoomlocomotief van Europa!”
De trein met acht rijtuigen maakt een
tussenstop op station Eerbeek.
Passagiers stappen uit en kopen drinken

of een ijsje op het perron. Esselink geniet: “Locomotief en rijtuigen slingeren
zich door het prachtige gebied van de
Veluwe en IJsselvallei met afwisselend
bos en weidelandschap. Je waant je met
dit stukje spoorvervoer in het verleden.
Het kan niet anders of daar word je
vrolijk van.”
Duizenden toeristen maken jaarlijks de
rit Apeldoorn–Dieren.

stoomtrein.org
Evenementen: Nationale Stoomtreindag, Halloween Griezel Express,
Sinterklaas Pepernoten Expres, Kerstmarkt Depot VSM.
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
31-08-16 20:57

Eigenaar vertelt boeiend over historie

Eerbeekse oliemolen
De Eerbeekse oliemolen is een
prachtig rijksmonument. De familie
Van Zadelhoff is eigenaar en heeft de
molen sinds 2007 weer maalvaardig gemaakt. Het is de enige nog
werkende bovenslagwatermolen in
Nederland.
Twee eeuwen geleden stond op de plek
aan de Eerbeekse beek een korenmolen.
Johan van Zadelhoff vertelt vol passie
over de geschiedenis: “De boeren uit de
omgeving konden er hun koren laten
malen. De maalderij draaide dankzij
het water van de beek. In 1825 werd er
tweede molen gebouwd, een oliemolen.
In de molen wordt olie geslagen uit beukennootjes, die de bewoners gebruiken
om pannenkoeken en oliebollen in te
bakken. De werkwijze wordt verboden
als blijkt dat er tijdens het proces een
giftige stof vrijkomt. Tegenwoordig wordt
er olie geslagen uit lijnzaad. Deze olie
kun je gebruiken voor het onderhoud van
houten tuinmeubelen.”
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
visitbrummen-magazine.indd 25

Bovenslagwatermolen

Het landgoed Huis te Eerbeek, waarvan
ook de molens deel uit maken, wordt in
1895 aangekocht door professor Weber.
De familie heeft geen erfgenamen en
schenkt het in 1942 aan de Stichting
Geldersch Landschap. In 1950 gaan de
molens over in handen van de vader van
de huidige eigenaar.
De korenmolen verdwijnt omstreeks

1970 en op die plek verrijst het huidige
horecapand. In 2007 ondergaat de
oliemolen een grondige renovatie.
“Van diverse zijden worden donaties
ontvangen om de kosten te dekken.
Op 16 november van dat jaar is de
gerestaureerde molen weer in gebruik,
90 jaar nadat voor het laatst gemalen
werd,” besluit Van Zadelhoff.

Demonstratie oliemolen: april t/m oktober, elke zaterdag en zondag,
11.00 t/m 17.00 uur. dekorenmolen.com/de-molen
Visit Brummen Eerbeek |
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De bijzondere sfeer in een goedverzorgde tuin

Composities in kleur en vorm
Van de strakke symmetrie van paden
en pergola’s tot het kleurvuurwerk
van een wilde bloemenweide. Wie
van tuinen houdt, vindt een mooi
aanbod van vier heel verschillende
open tuinen. Alle vier in of rond het
dorp Brummen.
De vier tuinen staan in de gids van de
Nederlandse Tuinenstichting en dat
betekent: kwaliteit. Regelmatig komt er
een bus met tuinliefhebbers langs. Het
schijnt dat onze Oosterburen de combinatie van structuur en zwierigheid zo
waarderen…
De Brummense Overtuin van 0.5 ha is
een oase van rust midden in het dorp.
Na de formele voortuin met de imposante tulpenboom, witte rozen en buxus
staat u bij de achtertuin een ruimtelijke
verrassing te wachten, waarin een
strakke vijver met grote witte lelies de
hemel weerspiegelt.
Hofstede het Holt is een landschapstuin
van 1.5 ha. rond een rietgedekte boer-
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Overtuin

derij uit 1783. Rondom zijn weilanden.
Ontdek een stukje bos, kruidentuin,
ruisende populieren, hoogstamfruit, een
poel met knotwilgen, bijzondere groene
bogen en veel zitjes.
De historische buitenplaats Spaensweerd ligt vlakbij de IJssel. Het huis en
de tuin, van 1.5 ha, zijn rijksmonumenten. Behalve het weidse uitzicht op de
uiterwaarden vind je hier een bostuin
met oude beuken, geknipte buxus,
bloeiende borders en in het voorjaar

duizenden stinzenplanten.
Tuin aan ’t Leusveld is een romantische
tuin van 1 ha. Twee vijvers, borders
op kleur en veel eenjarigen die de
eigenaars zelf opkweken. De tuin is
omgeven door natuurgebieden, een
prachtige aanvulling op het geheel.
debrummenseovertuin.nl
hofstedehetholt.nl
spaensweerd.nl
tuinaantleusveld.nl
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
31-08-16 20:57

Een calvinistisch huis onder een paapse hemel

De Hallse kerk: een nationaal erkende
schoonheid
In 2015 kwam het boek Kerkinterieurs in Nederland uit. Daarin staan honderd
kerken, waaronder de Domkerk in Utrecht, de Sterre der Zee in Maastricht en
de St. Bavo in Haarlem. En de Ludgeruskerk in Hall.
Van afmeting bescheiden, maar
met een geschiedenis die helemaal
teruggaat tot 1395. Die geschiedenis
is gedeeltelijk verloren gegaan bij een
grote brand, waarbij het halve dorp
in vlammen opging, inclusief het
archief. Het kerkgebouw bleef gelukkig
gespaard.
Het interieur is om meerdere redenen
opmerkelijk. De witgeverfde houten

Van binnen
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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banken vormen halve cirkels rond de
kansel. Een ongebruikelijk opstelling.
Bij een restauratie kwamen onder
een kalklaag drie fresco’s uit 1395
tevoorschijn. Ze horen tot de oudste
van Nederland en zijn ontroerend in
hun eenvoud. Het plafond is uitbundig
beschilderd met evangelisten en florale
motieven. Maar ook met wapenschilden
van adellijke families, waaronder Van
Nassau en Von Lippe. Een vorm van
sponsoring avant la lettre, die leidde
tot de uitdrukking: ‘In Hall begon het
verval’.
Wie een PKN-dienst wil bijwonen is
welkom op zondagen om tien uur. Tussen Pinksteren en half september is de
kerk op woensdag tussen 10 en 12 open
voor publiek. Vaak met liveorgelmuziek.

Van buiten

In december is de wintermarkt, waar
‘iedereen’ als vrijwilliger bij betrokken
is. De opbrengst komt ten goede aan de
instandhouding van het gebouw. In de
wintermaanden is er eens per maand
kamermuziek op zondagmiddag. Ook
voor een huwelijksvoltrekking kun je
hier terecht.
Dorpsstraat 57 6964 AA Hall
hallsekerk.nl
Concertagenda:
www.brummencultuur.nl/nl/
werkgroep/17-kamermuziek
Visit Brummen Eerbeek |
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Varen, vissen en soms kilometers schaatsen

Recreëren langs en op het Apeldoorns
Kanaal
Het Apeldoornse Kanaal is
een fantastische plek om
de verschillen van de vier
seizoenen te beleven. Of
je nu met de auto of op de
motor bent of met de fiets,
in de boot of op de schaats.
De bomen, het riet, het
water verschillen enorm
per seizoen.

Het Apeldoorns Kanaal tussen
Apeldoorn en Dieren is 23 km lang. Dit
gedeelte is in 1868 geopend en tot 1972
gebruikt als vaarroute voor schepen.
Vanaf Apeldoorn loopt het kanaal door
tot Hattem met een lengte van 32 km.
De vaarweg van het Apeldoorns Kanaal
is door arbeiders met de schop gegraven.
Het duurt vele jaren voordat het kanaal in
gebruik wordt genomen. Paarden, maar
ook mensen trekken de vrachtschepen
voort naar hun bestemming. Zij hebben
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Vaarweg

Fietspad

een riem om hun middel waaraan een
stevig touw zit dat is bevestigd aan het
schip en lopen via het jaagpad. Schepen
varen vanuit de IJssel naar het kanaal via
de sluizen in Dieren. In een latere fase
doen zeilschepen hun intrede.
Er zijn veel beweegbare bruggen over
het kanaal, die handmatig worden
opgehaald om het scheepvaartverkeer
doorgang te verlenen. De brugwachter is
woonachtig in een brugwachterswoning

vlak bij zijn werkplek. Bij de Zilvensebrug, Klabanusbrug en de Woudwegbrug
zie je nu nog de karakteristieke huisjes.
Het kanaal loopt dwars door de gemeente Brummen. Aan de westzijde van het
kanaal is een autoweg, aan de oostzijde
is een prachtig breed fietspad aangelegd
met hier en daar een steiger. Een fijne
plek om te recreëren en te genieten.
apeldoornskanaal.com
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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Op de grote, stille heide…

Het mooiste baantje van de wereld
Natuurgebied de Loenermark,
1.171 ha, heeft het. Laat je gedachten maar gaan. Verdwalen hoeft
niet, want er zijn 4 gemarkeerde
wandelroutes van 2 tot 8 kilometer.
De kans is groot dat je ook nog een
echte herder met 350 schapen tegen
het lijf loopt.
Schaapherder Arjen Daalhuisen: ”Op
dagen dat de zon schijnt zeggen veel
mensen: ‘Jij hebt het mooiste baantje
van de wereld!’
Ik ben het met ze eens, ook op dagen
dat de zon niet schijnt, maar het is niet
zo dat ik tegen een boom lig te slapen.
Ik loop tussen de zes en negen uur
per dag met de kudde, ongeveer 350
schapen. Bovendien is er altijd werk te
doen zoals met water slepen, hekken
plaatsen, een ziek dier behandelen,
scheren, hoefjes bekappen en voeren in
de lammertijd”.

240 hectare uit heide. De schapen houden het gras kort en verschralen zo de
heide. Bovendien zorgen ze, samen met
de heidekoetjes, voor meer diversiteit in
de begroeiing. Het is een heel beleid en
gepuzzel welk gebied wanneer en hoe
lang begraasd wordt.
Om de schapen te krijgen waar ik
ze hebben wil heb ik mijn honden,
bordercollies natuurlijk. Ze kennen

“Ik voel mezelf vooral een natuurbeheerder. De Loenermark bestaat voor

De schaapskooi, Droefakkers, 7371 CP Loenen
glk.nl/landschap-kastelen/locatie/?locatie=44

ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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Schaapskudde Loenermark

4 commando’s: Linksom, rechtsom,
stop en terug. Het werkt perfect.
Onze nieuwe schaapskooi is gebouwd
met hout uit ons eigen bos. Elke dag
rond een uur of negen lopen we de hei
op, om tegen een uur of vier of vijf weer
terug te keren naar de schaapskooi. De
lammertijd is van eind januari tot begin
maart. Vanuit de bezoekersruimte kun je
dat mooi bekijken.”

Visit Brummen Eerbeek |
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Zitten, kijken, spelen aan de oever van de IJssel

Pontveer trefpunt van vakantiegangers
en dagjesmensen
De oversteek van de IJssel tussen Brummen en
Bronkhorst is een attractie op zich. Vanaf de banken
op de Brummense oever kun je uren kijken naar alles
wat voorbij komt. Klassieke auto’s, enorme binnenvaartschepen, snelle plezierboten. En al die mensen,
op al die fietsen.
Johan en Neelie wonen op een Zeeuws
eiland. Het is voor het vijfde achtereenvolgende jaar dat ze hun vakantie
doorbrengen op de Veluwezoom. Zij maken tijdens hun fietstocht een stop aan
de Brummense kant van de IJssel. “We
verblijven op een bungalowpark en zijn
helemaal verknocht aan deze omgeving.
We hebben al vele fietstochten gemaakt.
IJsselvaart

Nu voor het
eerst steken we
de IJssel over.
Via Bronkhorst en Doesburg naar Dieren.
Dan langs het Apeldoorns Kanaal naar
Eerbeek en via de Loenense Waterval
terug naar onze bungalow. Maar eerst
nog even genieten van het uitzicht op de
rivier. Het is hier prachtig”, zegt Johan.
Zeeland is toch ook een vakantieprovincie?! Neelie legt uit: “Ja, bij ons is er

IJsseloever

strand en zee. Maar het is er ook vlak en
het waait er vaak. Wij zijn helemaal verliefd geworden op deze streek. Alles is zo
groen en er zijn veel mooie uitgestrekte
bos- en heidegebieden. Je hoort zoveel
vogels. Echt uniek.” Het Zeeuwse echtpaar
laat weten ook de komende jaren hier
hun vakantie door te brengen.

Vaartijden pontveer Bronkhorst-Brummen: Maandag tot en met vrijdag
07.30-19.00 uur. Zaterdag, zon- en feestdagen 09.30- 19.00 uur. Van oktober
tot en met april wordt de vaartijd elke dag ingekort naar 17.00 uur. In het
weekend en op feestdagen slaapt de schipper dan uit tot 10.00 uur. Bij ijsgang,
boven windkracht 7 en bij hoogwater vaart de pont niet.
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“Mam, gaan we vandaag weer zwemmen?”

Zwemmen

Buiten zwemmen kan in Eerbeek, in zwembad Coldenhove. Binnen zwemmen kan in Brummen, in zwembad Rhienderoord. En dan kun je natuurlijk
ook nog zwemmen in natuurwater.
Zwembad Coldenhove is een verwarmd
buitenbad. Het heeft een 25 meter
banenbad, ondiep kleuterbad met lange
glijbaan, nog ondieper peuterbad, grote
ligweide met volleybalveld, kiosk met
snacks. Het bad wordt milieuvriendelijk
verwarmd door gebruik te maken
van de restwarmte van papierfabriek

Zwembad Coldenhove
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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Coldenhove. Temperatuur van het water
is rond 23°C. Overigens dateert het
zwembad van 1921. Het werd destijds
aangelegd als privébad van de familie
Huiskamp, maar werd al snel opengesteld voor iedereen.
Zwembad Rhienderoord is een verwarmd binnenbad. Het heeft een
25 meter banenbad, waarvan een
deel met beweegbare bodem. Een
peuterbad, whirlpool, sauna en een
turksstoombad. Er zijn aparte tijden
voor banenzwemmen en aparte banen
voor snelle zwemmers. Temperatuur
van het water is ruim 29°C.

‘t Gat

Een grote plas en op de oever gras. Dat
is Zwemplas ’t Gat van Cortenoever. Je
kunt er zwemmen met bal, luchtbed en
rubber boot.
Wil je ook een ballenlijn, enkele
zandstrandjes en een ijsje, dan kun
je naar Recreatieplas Bronsbergen in
Zutphen. Nog iets verder weg en met
nog meer voorzieningen is recreatiegebied Bussloo.

Zwembadcoldenhove.nl: Zwemmen van mei tot en met augustus
Rhienderoord.nl: Zwemmen het hele jaar door
Zwemwater.nl: Zwemmen in natuurwater
Visit Brummen Eerbeek |
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Twee intieme dierenparkjes

Van alle tijden: met de kleintjes
naar de dieren kijken
Natuurlijk zijn er de Apenheul in Apeldoorn en Burgers zoo in Arnhem. Daar kunnen we niet tegenop. Willen we ook niet. Onze dorpse dierenparkjes zijn speciaal
voor mensen met baby’s en peuters. Die hoeven nog niet zo veel en zo snel.
Wat doet het geitje? En het kipje? Kijk
die kalkoen met zijn lellen en de pauw
met zijn mooie veren! Wie kleine kinderen of kleinkinderen heeft, weet dat de
versnelling eventjes fors omlaag mag.
Een paar diertjes, een bankje in de zon
en een zandbak, meer dan genoeg.
Dan kun je terecht op kinderboerderij

Ook lief?!
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Kiboe Eerbeek en in Dierenpark ’t Goor
in Brummen. Er gebeurt gelukkig niet
veel, want er gebeurt al meer dan
genoeg.
Op Kiboe loop je tussen de koeien,
ezels, pony’s, allerlei vogels en
pluimvee, schapen, geiten, konijnen
en een varken. Het park is zeven dagen
per week open. Kiboe is werkplek
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Onder begeleiding verzorgen
zij de dieren. In het winkeltje zijn eieren,
appelmoes, mosterd, jam, boerenjongens, tokkelroom en cadeautjes te koop.
Er zijn speeltoestellen en op het terras is
koffie, limonade en ijs.
Op Dierenpark ’t Goor lopen de meeste
dieren door elkaar heen over een

Lief!

afgebakend stuk binnen een park. Als
Zwiep aan het voeren is, mag je helpen.
Bij mooi weer in de zomer mag je
binnen het hek op woensdag van 2 tot
4. De pauw pronkt graag met zijn veren.
De konijntjes huppelen vrolijk rond en
er zijn veel damherten en een koppel
walibi’s. Geniet van de onthaasting en
ga lekker picknicken bij de zandbak.
Kiboe: Handelstraat 43a,
6961 AB Eerbeek, kiboe.nl
‘t Goor: Goeman Borgesiusstraat 37, 6971 DJ Brummen
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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Eindeloos spelen en ontdekken

Zelf
doen

“Kijk”, zegt Sanne, “Zelf gemaakt.” In
haar handen een hart van piepschuim
met daarop ‘Diesel’, “Zo heet mijn
hond”. Ergens anders is Luuk uiterst
geconcentreerd aan het lassen. Hij
maakt een luchtballon van strippen
ijzer en touw. Lei en Eva laten hun
bootje te water. Blijft-ie drijven?
De Spelerij/Uitvinderij is speeltuin,
werkplaats en tentoonstellingsruimte
in een. Vooral geschikt voor iets grotere
kinderen. Beeldend kunstenaar Jos
Spanbroek bedacht speeltoestellen van
afgedankt materiaal. Met eigen kracht en
behendigheid zet je die wonderbaarlijke
constructies zelf in beweging. In de
speeltuin gaat überhaupt niets vanzelf.
Na de Spelerij kwam de Uitvinderij.
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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IJzer lassen

In deze grote overdekte werkplaats kun
je met allerlei materialen zelf dingen
maken. Plastic buigen, figuurzagen,
piepschuim snijden, vacuüm vormen,
naamplaatjes slaan, een verf-spettertekening maken en metaal bewerken.
Met echt gereedschap.
De Dierense Speeltuin is een speelpark
van 13.000 m2, dus je bent er voorlopig
niet uitgespeeld. Wippen en schommels,
een skelterbaan, een klauterboom,

Zelf doen

springkussen, gekke en brede glijbanen,
het is er allemaal. Je kunt er limonade,
koffie en een ijsje krijgen, maar je mag
ook je eigen picknick meebrengen. Zeer
betaalbaar, want al het werk wordt door
vrijwilligers gedaan. Met voorzieningen
voor kinderen in een rolstoel. Voor grote
én kleine kinderen leuk.
In beide parken is een waterbassin
met fonteinen waar je in en op mag.
Dus zwemspullen mee.

De Spelerij /Uitvinderij, Veldweg 5, 6952 GX Dieren, spelerij.nl
De Dierense Speeltuin, Rode Kruislaan1, 6951 BL Dieren,
dierensespeeltuin.com
Visit Brummen Eerbeek |

33

31-08-16 20:58

Grootstedelijk vermaak in dorpse sfeer

Pinksterfestival, drie dagen feest…
Een jaarlijks evenement van drie dagen met theater, kunstmarkt, lekker eten
en drinken, sport, muziek en een jaarmarkt met 350 kramen verdeeld over
verschillende thema’s. Zet even drie kruizen in je agenda en doe lekker mee.
Met Pinksteren moet je in Brummen
zijn. Het festival begint op sportieve
wijze met een hardloopwedstrijd door
het mooie dorp in lentetooi, daarna
gaat het hollend door de uiterwaarden
naar de finish op het Marktplein.
Ren je vijf of tien kilometer?

Ganzen
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Bij het vallen van de schemering
verandert het Marktplein in een ietwat
buitenlands aandoend theaterterras.
Aan lange banken kun je een ter plaatse
bereide pizza’s eten, of iets anders
lekkers. Toevallige ontmoetingen leiden
tot gezamenlijk dineren. Daarna of
tussendoor vereer je de TheaterEtappe
met je bezoek.
Een etappe die bijvoorbeeld ook wordt
‘beklommen’ als spannende try-out of
klaterende toegift van doorbrekende
artiesten. In de intimiteit van theaterwagens geniet je van leuke, grappige,
ontroerende, voorstellingen vol verhalen, poëzie, cabaret, theater en muziek.
Nip aan je mojito en waag ook nog een
nostalgisch dansje bij de platenbus (van
Jackson five tot Shocking Blue).
Kunst koop je het liefst van de kunstenaar zelf. Eerste Pinksterdag verandert

Dansen

Brummen in een kunstdorp. Tientallen
geselecteerde professionele kunstenaars
uit het hele land tonen en verkopen
hun werk op en rond het plein van
de Oude Kerk. Behalve schilderijen in
allerlei stijlen en technieken, ook foto’s,
keramiek, textiel, sieraden, pentekeningen, weefwerk, glas, hout en niet dat
oubollige, maar mooie kunst waar je
blij van wordt, al verschillen de smaken
natuurlijk.
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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Pinkstermarkt, Kunstmarkt, Theateretappe,
Theater Lokaal, Pinksterrun
Op Tweede Pinksterdag is dan de traditionele Pinkstermarkt met 350 kramen.
Geen kleintje, met jaarlijks rond de
25.000 bezoekers. De markt kent twaalf
sectoren, die zijn verdeeld in straten en
pleinen. Kies wat je leuk vindt!
Snuffel je graag in oude en nieuwe
boeken of hou je van oude spulletjes?
Vind je het leuk om een origineel en niet
duur cadeautje te scoren of zoek je liever
iets voor je pc? Hou je van het goede
leven met een mooie tuin, lekkere
chocolade en een heerlijk wijntje? Heb
je nooit iets om aan te trekken? Weet

Hangers
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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Blazers
Foto’s: Marion Verhaaf, Loek Veerman, Yannic Hilger

je niet precies wat je zoekt en willen je
kinderen niet meer meelopen? Of geldt
dit allemaal voor jou? Dan loop je via de
boeken-, brocante- en Hip Crea &
Onlinestraat, via het Groen- en Landlevenplein naar het Smaak- en Verwenplein. Daarna nog even doorstappen
via de Klerenstraat richting de braderie
en het Kinderplein met verschillende
kinderactiviteiten.

Straattheater, vrolijke muzikale intermezzo’s, de oergezellige foodtrucks en
een optreden in de Oude Kerk ontbreken
natuurlijk niet. Na afloop gegarandeerd
bekaf en voldaan!

pinksterfestivalbrummen.nl,
facebook.com/
pinksterfestivalbrummen.nl
Visit Brummen Eerbeek |
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Griezelen en huiveren op straat en op de ﬁets

Halloween Eerbeek voor durfals

Ghost
Bike
Route

Griezelen op de fiets tijdens een
spookachtige tocht door mysterieuze
bedrijfshallen, grimmige straten
en het donkere buitengebied van
Eerbeek. Je komt in een wereld die je
hartslag zal opjagen en je sneller zal
doen fietsen dan je ooit gedaan hebt.
Halloween Eerbeek is een groots spektakel dat tweejaarlijks in oktober plaatsvindt. Vier fietsroutes met een beleving
die je bij zal blijven. Roor de Gans van
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Last Gear vertelt: “Deze routes zijn het
hoogtepunt van Halloween in Eerbeek.
Deelnemen aan de offroad-tochten
van 14 en 15 kilometer kan op een
mountainbike. Per toerfiets kunnen
de onroad-routes van 5 of 6 kilometer
worden afgelegd. De te volgen wegen
worden gemarkeerd door gekleurde
lichtjes. Op 80 locaties onderweg is er
iets te beleven.
Er doen zo’n 3.500 fietsliefhebbers
mee. Niet alleen enthousiastelingen uit

eigen land, maar ook deelnemers uit
ondermeer België en Duitsland.” De ritten
voeren langs een waterzuiveringbedrijf,
wat met licht- en geluidseffecten zorgt
voor een macabere ervaring. Je rijdt
zomaar dwars door een kroeg, koeienstal
of winkel en wordt al dan niet verrast
door een gapend skelet, een opvliegende
vleermuis of een grijnzende grim reaper.
Alles is er op gericht om de deelnemers
het gevoel te geven in een spookwereld
te bivakkeren.
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
31-08-16 20:58

s

Halloween Ghost Bike Route; Parade;
Griezel Express; Afterparty
Voor de Halloween Run Route is
een parcours uitgezet die gaat door
spookachtige straten in Eerbeek. De
deelnemende lopers zullen ook hier
wel eens een sprongetje maken van
schrik. Naast de bewoners zorgen ook
de plaatselijke ondernemers voor een
spookachtige sfeer. Ze versieren de
etalages, verkopen dingen die het daglicht niet kunnen verdragen of serveren
onheilspellende gerechten.

je hoede. De Gans schetst een beeld:
“Spookachtig dansend trekt er dan
een verlichte parade door de straten in
Eerbeek. Iedereen kan deelnemen aan
de parade. Informatie over vertrektijden en vertrekplek is te vinden op de
betreffende websites.”
Ook de Veluwse Stoomtrein is inmiddels
bevangen door de Halloween koorts. Zij
zetten de Griezel Express in. Plotseling
komt de trein tot stilstand …

Elke oktober zaterdagavond verandert
Eerbeek in ‘Ghost Town’. Straatlantaarns
dimmen, geluiden verharden. Wees op

Tenslotte de Halloween Afterparty, een
begrip in deze spookmaand. De Gans
over het programma: “Dit feest begint

Parade
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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Afterparty

tijdens de fietstocht en eindigt in het
holst van de nacht. Sporthal De Bhoele
is nagenoeg onherkenbaar. Lekker
dansen terwijl de fietsers nog hun route
verrijden, die ook door deze sporthal
leidt. Op het festijn treden meerdere
DJ’s op en zorgt een liveband voor een
muzikale show.” De Halloween Party Bar
is geopend tot de laatste feestgangers
de party verlaten. ‘Halloween Party
in De Bhoele, kom maar binnen als je
durft’…
halloweeneerbeek.nl,
facebook.com/Halloweeneerbeek, stoomtrein.org
Halloween Eerbeek 1x per 2 jaar,
de even jaren
Visit Brummen Eerbeek |
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Ateliers zijn via een ﬁetsroute bereikbaar

ART-Brummen exposeert vier

weekenden per jaar

De Open Atelier- en Fietsroute van ART-Brummen voert langs
adressen van kunstenaars in de gemeente Brummen. Zij stellen
hun werk tentoon op eigen locatie. De kunstwerken variëren van
schilderijen tot beelden en van inkt- en pasteltekeningen tot
vogelhuisjes en keramiek.
Stichting ART-Brummen is een samenwerkingsverband van kunstenaars. “Een
aantal kunstenaars wilde het publiek
een kijkje in de keuken geven. Een open
atelier, waar bezoekers sfeer kunnen
proeven en kennis kunnen maken
met de werkwijze van de kunstenaar”,
legt secretaris Joop van Ulden uit. Het
resultaat is dat zes tot tien kunstenaars
een weekend hun werkruimte opruimen

Els Reinders

38

| Visit Brummen Eerbeek

visitbrummen-magazine.indd 38

en omtoveren tot ‘even
museum’. En dat viermaal
per jaar van 11.00 tot
17.00 uur. Elk seizoen een Joop van Ulden
weekend. “Er is regelmatig een
met september elke zaterdag en zondag
wisseling in deelnemende kunstenaars. geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Bijna
veertig kunstenaars van de Kunstkring
Daarnaast is er bijna altijd werk van
Brummen en omgeving exposeren hier
gastexposanten te bewonderen”,
vertelt Van Ulden. “Fiets mee en laat u
hun werk en verzorgen workshops en
activiteiten.
verrassen door lokale kunst!”
Kom kijken naar schilderijen in allerlei
Een folder van de Open Atelier Route is
verkrijgbaar op elk expositieadres en bij stijlen, glaswerk, foto’s, weefkunst en
beelden.
VVV Brummen en VVV Eerbeek.
Er is nóg een Even Museum in
Brummen. Zo genoemd omdat de
bestemming van het gebouw ongewis
is. Het Even Museum is van mei tot en

art-brummen.nl
kunstkring-brummen.nl
Even Museum, Marktplein 7,
6971 AA Brummen
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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Kleinschalig theaterfestival in landelijke omgeving

Tonden Theater Toer
De theater tour bestaat uit meerdere, korte voorstellingen bij mensen thuis. Met je eigen fiets ga je van
het ene naar het andere podium.
Allen gelegen in Tonden, een buurtschap van de gemeente Brummen.
De organisatie heeft een neus voor
talent en selecteert artiesten uit
heel Nederland.
Het theaterfestival ziet er elk jaar
een beetje anders uit. De laatste keer
voerde het festival langs zes podia in de
buitenlucht, waar dichters een kwartier
voorlazen uit eigen werk. De keer
ervoor was je te gast bij vier bewoners
en verschilden de voorstellingen van
cabaret tot theater tot muziek. De
bewoners onthaalden het publiek met
een persoonlijk praatje over hun huis. En
daarna ging de voorstelling van start.
Het theaterfestival begint en eindigt in
wat vroeger de school was. Daar is koffie, iets te eten en de borrel na afloop.
En daar wordt ook bekend gemaakt
hoe het publiek wordt opgesplitst in
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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Fietsen naar het volgende podium

subgroepen en welke route elke groep
fietst. Natuurlijk fietst er een begeleider
mee, zodat je niet hoeft te zoeken en
niet hoeft te verdwalen. Het festival
vindt plaats in september.
Van theater naar film.
De organisatie van BrummenseBuiten-

Bios ziet vele films en het internationale
filmfestival in Rotterdam om vervolgens
twee films te selecteren voor onze
buitenbios.
Bioscoop in de open lucht de laatste
donderdag vóór en ván de grote
vakantie van Regio Midden. Eigen stoel
en versnaperingen meebrengen.

cultuurtonden.nl, facebook.com/tonden-theater-toer, vvvbrummen.nl
brummensebuitenbios.nl, brummencultuur.nl/nl/agenda
Visit Brummen Eerbeek |
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Niet voor watjes en prinsessen

Oogstfeest & Natuurdag
Twee zomerbuitenevenementen. Beide terreinen worden door natuurmonumenten beheerd en dat merk je. Kenmerken: erg geschikt voor kinderen,
buiten, flora en fauna, avontuur, landleven, doe-dingen, je verbazen en een
hele dag zoet.
Het jaarlijkse Oogstfeest van biologische
zorgboerderij de Groote Modderkolk
in augustus trekt veel bezoekers, ruim
2.000. Je kunt het blote voetenpad
lopen, hutten bouwen, ponyrijden,
boogschieten, demonstraties met
werkpaarden en schapenhonden zien,
of kettingzagers en bijlwerpers en veel
landbouwoldtimers waaronder een
dorsmachine.

Fotowedstrijd natuur
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Op de boerderij is het overigens dagelijks open erf. Hier komen agrarische
activiteiten, zorg en natuurbeheer bij
elkaar. Je kunt een kijkje nemen in de
stal, de boerderijwinkel, boomgaard,
moestuin en theeschenkerij bezoeken,
een huifkarrentocht maken of een
wandeling maken in de omgeving.
De jaarlijkse Natuurdag op landgoed
Leusveld is begin juni. Ook hier zijn de
boswachters van Natuurmonumenten
gastheer, dus zet je maar schrap. Ze
organiseren excursies en begeleiden
de kinderactiviteiten. Een handboog
maken en -schieten, veilig boomklimmen met klimlijnen en haken, over de
touwbrug lopen, stokbroodje op vuur
bakken, met een schepnetje waterbeestjes zoeken en daarna natuurlijk

Waterbeesten zoeken

weer terugzetten. Enzovoorts. De papa’s
en mamma’s mogen meedoen, maar
kunnen ook gaan zitten en genieten van
livemuziek, de streekmarkt, koffie of een
biopatatje.
natuurmonumenten.nl
Groote Modderkolk
Vrijenbergweg 24a
7371 AA Loenen
Landgoed Leusveld
Rhienderensestraat 22
6964 BG Hall
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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Heel Holland holt de Lente Loop

Open Inschrijving

Jaarlijks vinden meerdere, succesvolle, open sportactiviteiten plaats. En
iedereen mag meedoen, volwassenen en kinderen. Combineer je dagje uit,
weekendje weg, of vakantie met sport.
Januari:
• Rondje Oeken, Brummen, hardlopen.
Februari:
• Survivaldagen, Brummen, zwemmen.
Maart:
• Lenteloop, Eerbeek, hardlopen.
• Eerbeekse Veldtocht, Eerbeek,
mountainbiken.
• Eijerkamp Open, Brummen, tennissen.
Mei:
• Avondvierdaagse, Eerbeek, wandelen.

Tennis
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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Pinksteren:
• Pinkster Run, Brummen, hardlopen.
Juni:
• Avondvierdaagse, Brummen, wandelen.
Augustus:
• Weltevreden Open, Eerbeek, tennissen.
• Zwemvierdaagse, Brummen,
zwemmen.
September:
• Culinair Open, Brummen, tennissen.
• Open jeugdtoernooi, Eerbeek,
tennissen.
Oktober:
• Halloween Run, Eerbeek, hardlopen.
• Halloween Ghost Bike Route, Eerbeek,
mountainbiken.

Hardlopen

• Tutorial 17+ Dubbel Open, Eerbeek,
tennissen.
November:
• Ladies Only, Eerbeek, mountainbiken.
• Rode Kruis Tocht, Brummen,
wandelen.
December:
• Midwinter Wandeling, Brummen,
wandelen.
Wij zijn vast niet geheel compleet met
deze lijst. Actuele informatie tref je op
vvvbrummen.nl.

Lopen: janstrijker.nl, lenteloop.nl, midwinterwandeling.nl
Mountainbiken: lastgear.nl
Tennissen: btcb.nl , tceerbeek.nl
Zwemmen: rhienderoord.nl
Overzicht alle evenementen in Brummen en omgeving: vvvbrummen.nl
Visit Brummen Eerbeek |
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Eerbeek, Ibiza, Eerbiza !

Dance Lounge Beachparty
The ulimate Eerbiza experience met
diverse DJ’s en Dance Acts. Driving
beats, special effects lichtshows
en een echt zandstrand zorgen
voor het ultieme vakantiegevoel.
Met een knipoog naar het zonnige
eiland Ibiza. Dus… trek je mooiste
strandjurk aan!
De beachparty vindt jaarlijks plaats op
één van de mooiste locaties in Eerbeek.
Naast de parkachtige tuinen van
Landgoed Huis te Eerbeek, achter de
historische Oliemolen, ter hoogte van
het Webersbos.
Honderden kubieke meters zand
worden gebruikt om een optimaal
strandgevoel te creëren. De lasershows geven een prachtig effect op
de omliggende bomen en de muziek
zorgt ervoor dat je niet stil kunt blijven
staan. Uit je bol op je blote voeten. Een
zinderende zomer-juli-avond. Bij de
opgestelde strandtenten kun je terecht
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voor een lekker biertje, een exotische
cocktail en vers festival food. Wil je
een exclusief plekje op het ‘strand’?
vraag dan naar de VIP-kaarten. Wil je
na afloop niet naar huis rijden? Blijf dan
slapen op de Eerbiza camping naast het
festivalterrein.
Initiatiefnemer Harald Ligt blikt voldaan

terug op het laatste festival: “Op deze
editie van Eerbiza kwamen bijna 3.000
bezoekers af. Het motiveert ons om het
event nog mooier van opzet te maken”.
Het festival is toegankelijk voor
personen van 16 jaar en ouder.
eerbiza.com
facebook.com/Eerbiza
ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
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Landschapstypen
Brummen

Landschapsnetwerk Brummen
Lees meer op pagina 4.
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Tot ziens!
VVV Brummen, Marktplein 13/14, 6971 AB Brummen
VVV Eerbeek, Stuijvenburchstraat 36, 6961 CW Eerbeek
Visit Brummen Eerbeek, facebook.com/Visit-Brummen-Eerbeek
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