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Natuurpark de 
Leemputten
Een prachtig stukje Achterhoek. 
Ontspanning en plezier staan hier 
centraal. Op de waterfi ets het 
dierrijke natuurgebied verkennen, 
een wandeling maken over het 
bospad, genieten op het terras of 
lekker spelen en vies worden in de 
speelweide. www.de-leemputten.nl

Obelink vrijetijdsmarkt
De grootste vrijetijdsmarkt van Nederland. Handig voor als je 
toch nog iets vergeten bent. Of voor als je van plan bent nieuw 
inventaris aan te schaff en: je kunt het direct uitproberen! 

Flamingo’s spotten: Zwillbrocker Venn
Dit natuurgebied ligt in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, vlak tegen 
de grens met Nederland, niet ver van Winterswijk. Waar het Zwillbrocker 
Venn begint, stopt het asfalt. Alleen wandelaars en fi etsers zijn er welkom. 
Er is een 6 kilometer lange wandelroute uitgezet waarbij je zowel de 
omvangrijke meeuwenkolonie met 15.000 vogels, de broedplaats voor 
een kolonie van ongeveer 40 fl amingo’s als de het oude barokkerkje kunt 
bewonderen. www.bszwillbrock.de

Zwembad Jaspers
Zwembad Jaspers is een gezellig zwembad in Winterswijk waar 
de hele familie zich prima kan vermaken. Er is een wedstrijdbad, 
een recreatiebad, een peuterbad, een whirlpool, glijbaan, 
stroomversnelling en een Turks stoombad. Bij de receptie zijn 
kortingskaartjes verkrijgbaar. www.zwembad-jaspers.nl

Weekmarkt Winterswijk
Ook wel de gezelligste markt van de Achterhoek genoemd! 
De warenmarkt is er elke woensdag (alleen in de ochtend) en 
zaterdag (de hele dag) en is zeker een bezoek waard. 

Villa Mondriaan
Wist je dat Piet Mondriaan zijn eerste stappen op het 
kunstenaarspad zette in Winterswijk? Van zijn 8e tot zijn 20e 
levensjaar woonde hij in ons dorp! Hier raakte hij in de ban 
van het tekenen en later van het schilderen. Villa Mondriaan 
is zijn oude woonhuis en nu tevens een interactief museum 
over het leven van Mondriaan. In de bijbehorende galerie 
wordt in samenwerking met het Gemeentemuseum in Den 
Haag een expositie van vroege Mondriaans gerealiseerd.
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Beleef de natuur te voet
De Achterhoek kent een prachtige omgeving 
en leent zich uitstekend om te voet te ervaren. 
Rondom Winterswijk vind je tal van mooie 
wandelroutes. Het buitengebied met haar vele 
zandwegen en bospaden vraagt erom ontdekt 
te worden. Er zijn georganiseerde wandelingen, 
excursies in natuurgebieden, vooraf beschreven 
wandelroutes en een geweldig wandelnetwerk, 
waarbij je naar eigen inzicht en wens het 
ideale rondje loopt. In het centrum bieden 
gepassioneerde lokale gidsen ontzettend leuke 
dorpswandelingen aan. 

Steengroeve
In Winterswijk ligt miljoenen jaar oude 
kalksteen relatief ondiep in de bodem. In 1933 
opende daarom hier de eerste steengroeve 
van Nederland. Vanaf de uitkijktoren kan een 
blik geworpen worden op dit mooie stukje 
geschiedenis!

Klimbos Ruurlo
Bepaal zelf hoe ver en hoe hoog je wilt gaan. 
In dit bos vind je op diverse hoogtes spannende 
activiteiten zoals een tokkelbaan, een 
indianenbrug, trapezesprong, klimtouwen en 
klimhindernissen. Alle activiteiten kunnen door 
iedereen, vanaf ongeveer 7 jaar gedaan worden 
en zijn een geweldige uitdaging. Daarnaast is 
er voor de kleine gasten een kabouterpad wat 
gevolgd kan worden.

Trek eropuit met de fi ets
De Achterhoek staat bekend om haar prachtige 
natuur en veelzijdige fi etsroutes. Fietsen in de 
Achterhoek is daarom ook zeker iets wat je 
een keer gedaan moet hebben. In omgeving 
Winterswijk vind je het ene na het andere 
verrassend mooie plekje. Een landschap dat 
je blijft verbazen. Ook is het heerlijk om even 
op adem te komen bij één van de rustpunten 
voordat je de omgeving verder op de fi ets 
gaat verkennen. Bekijk de website van 100% 
Winterswijk voor alle fi ets- en wandeltochten.

Kijk voor meer tips en een actuele activiteitenagenda 
op www.100procentwinterswijk.nl 
De VVV vind je in het voormalig gemeentehuis aan 
het Mevrouw Kuipers - Rietbergplein 1.

Meer tips en activiteiten
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