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De Achterhoek vind ik een fi jne plek om tot rust te 
komen. Wie wel eens de beelden van de Tour de 
France ziet, kan zich vast wel voorstellen dat na 
de hectiek van een wielerwedstrijd een plek om te 
ontspannen goud waard is.
Daarom ga ik graag terug naar dit deel van 
Nederland, de omgeving waar ik ben opgegroeid. 

Ik kom uit Varsseveld, Oude IJsselstreek. Mijn ouders 
hadden een boerderij. Ik fi etste 12 kilometer naar 
school. Al gauw merkte ik dat ik iets fanatieker 
was op de fi ets. Op de terugweg reed ik net even 
harder door omdat ik nog wilde trainen. In deze 
streek is het voor iedereen fi jn om te fi etsen. Voor 
alle niveaus zeg ik dan. Als beginnende wielrenner 
heb ik hier veel gereden, vaak naar het Montferland 
om een beetje te klimmen. Maar nu fi ets ik hier 
ook graag met mijn kinderen. De omgeving is 
verrassend door de variatie van bos en boerenland. 
En onderweg zijn er veel mooie plekjes waar we 
even kunnen stoppen en uitrusten. 

WELKOM IN OUDE IJSSELSTREEK

Oude IJsselstreek is net zo afwisselend als de 
Achterhoek als geheel. De dorpen in de gemeente 
hebben allemaal een eigen karakter. Er is de laatste 
jaren veel veranderd, ten goede, vind ik. Hier wonen 
mensen die zorg hebben voor hun omgeving.
Door het wielrennen kom ik overal op de wereld. 
Dan zie ik ook wel andere dingen. 
Daarom ben ik trots op de Achterhoek! 

Als wielrenner ben ik vaak lang van huis, ik ben 
wekenlang gefocust op mijn sport. Lichamelijk en 
ook geestelijk is dat inspannend werk. Maar als ik 
na een vlucht en een autorit Arnhem passeer, ervaar 
ik de rust en voel ik me weer thuis. Dít is voor mij de 
plek om echt te ontspannen.
 Als ik mijn batterij weer heb opgeladen kan ik 
de hele wereld weer aan. Ik kan het iedereen 
aanraden!”

Robert Gesink,
Wielrenner, geboren en getogen in Varsseveld
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Op pad: fi etsen

Oude IJsselstreek heeft fi etsliefhebbers veel te 
bieden; er zijn meer dan 30 fi etsroutes uitgezet in 
de omgeving. Grotendeels bewegwijzerd en soms 
digitaal, via een app op je smartphone. Bovendien 
is het systeem van de fi etsknooppunten ook hier 
aanwezig, zodat je heel eenvoudig je eigen route 
kunt uitstippelen. Dus stap op de fi ets en duik in de 
historie. Bijvoorbeeld met de grensoverschrijdende 
smokkelroute ‘Commiezen in de smiezen’. 
De route voert over oude smokkelpaden, vol 
smokkelverhalen en grappige anekdotes. Of de 52 km 
lange fi etsroute ‘Gebaande Paden/ Langs oude Banen’, 
over eeuwenoude verbindingsroutes, Hessenwegen en 
langs boerencafés. 
De routes zijn te fi etsen via de smartphone, maar ze 
zijn ook bewegwijzerd. 

Stap binnen bij de VVV of kijk voor meer informatie op 
www.vvvoudeijsselstreek.nl

Smokkelen
Voor de bewoners van het grensgebied 
was smokkelen een ‘way of life’. Bijna 
iedereen had er wel mee te maken. Deed 
je er niet aan mee, dan wist je er wel 
van. Kon je de eindjes maar moeilijk 
aan elkaar knopen? Dan was smok-
kelen vaak een oplossing. Niet geheel 
zonder gevaar trouwens. De smokke-
laars bedachten elke keer weer nieuwe 
trucs om de grenswachters om de tuin 
te leiden, maar die waren ook niet van 
gisteren en speelden daar handig op 
in. Dat levert een heleboel spannen-
de verhalen en grappige 
anekdotes op.

Kerkenpaden 
Bijzonder en uniek in dit gebied zijn de prachtige 
Kerkenpaden, allen toegankelijk voor fi etsers. 
Kerkenpaden zijn ontstaan toen de bewoners geen 
ander vervoer hadden dan de eigen benen. Stel je voor 
dat je naar de kerk, de buren of de stad moet, dan kies 
je bij voorkeur een rechte weg naar je doel. 
De paadjes die zo ontstonden heten nu kerkenpaden 
en leiden over velden en langs weilanden en bossen. 
Een aantal is de afgelopen jaren opgeknapt door 
bewoners. In Sinderen heeft de stichting Kerk- en 
Fietspaden een heel netwerk van kerkenpaden 
opgeknapt en toegankelijk gemaakt voor bewoners en 
toeristen. 
Al fi etsend zal je je verwonderen over de glooiingen 
in het landschap. De heuveltjes zijn dekzandkopjes, 
ontstaan in de laatste IJstijd. Het waren de eerste 
plekken waar permanent werd gewoond. Om de 
boerderijen ontstonden door de eeuwen heen de 
eskopjes, in Achterhoek ‘kampen’ genoemd. Het 
bollende land met een steile rand is ontstaan door het 
jaarlijks ophogen van de akker met mest uit de stal en 
heideplaggen om de grond vruchtbaar te maken voor 
een nieuwe oogst.

Je fi etstocht combineren met een hapje en een 
drankje? 
In de gemeente zijn meerdere ‘culinaire fi ets-
arrangementen’ ontwikkeld; verzorgde fi etsroutes met 
daarbij een culinair arrangement. 
Volg de routebeschrijving en trap “een end weg” door 
de Achterhoek. De horecaondernemers langs de route 
zorgen voor een lekkere hap onderweg. 
Sportief, informatief, cultureel en ontspannend bezig 
zijn én heerlijk genieten van lekkere gerechten is van 
voor- tot najaar mogelijk. 

De fi etsroutebeschrijvingen met coupons voor de 
consumpties zijn verkrijgbaar bij de VVV. 

in. Dat levert een heleboel spannen-
de verhalen en grappige 

Op de pedalen!

De Achterhoek is door het Fietsplatform uitgeroepen 
tot beste fi etsgebied van Nederland. Vrijwel nergens 
is de afwisseling in landschap zo groot als hier. 
Fietsen in Oude IJsselstreek is genieten van historie, 
natuur en prachtige fi etspaden. De geschiedenis en 
verhalen van vroeger beleef je met verschillende 
routes. En de fi ets is perfect om alle mooie plekjes in 
je eigen tempo te ontdekken. 

‘Goed gaon in Oude IJsselstreek’
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Op pad: wandelen Wandelen in de Oude IJsselstreek is genieten 
van een bijzondere historie in een  gevarieerd 
rivierenlandschap. Je vindt hier een afwisseling van 
rivierduinen, bossen en landerijen. Deze afwisseling 
ervaar je in de vele wandelroutes die de gemeente 
doorkruisen. 
Het wandelaanbod van Oude IJsselstreek is heel 
divers; van korte boswandeling tot uitdagende 
lange-afstand-wandelingen voor de fanatieke 
wandelaar. Er zijn zo’n 20 wandelroutes verkrijgbaar 
bij de VVV. Trek je wandelschoenen aan en ga op 
avontuur! Beleef de historie tijdens een historische 
wandelroute door één van de dorpskernen, of struin 
door drassige velden en langs landerijen. 
Graag nog iets actiever? Pak dan je stokken erbij 
voor een stevige ‘nordic walk’. 
Ook de wandel-vaar-arrangementen en de culinaire 
wandelingen zijn de moeite waard! Kijk voor het 
complete aanbod op www.vvvoudeijsselstreek.nl

Wandelen rond Varsseveld
Varsseveld, voor velen het begin of einde van 
de snelweg A18, voor anderen het dorp van 
Guus Hiddink of Robert Gesink.  Rondom het 
dorp is een aantal afwisselende wandelroutes 
door Achterhoeks cultuurlandschap, rijk aan 

historische verhalen. 
Van oudsher was het leven in Varsseveld vooral 
geënt op de agrarische omgeving. De bedrijven 

verwerken producten uit landbouw en bosbouw. 
De bekende kastenproducent Lundia heeft niet 

voor niets hier haar wortels. 
De inwoners zijn in belangrijke mate protestant. 
Dat is tegenwoordig minder relevant dan 50 jaar 
geleden. Toen lag Varsseveld tussen veel dorpen 

met een katholieke identiteit, zoals Terborg 
en Silvolde. Lange tijd was dit een belangrijke 

drijfveer om de rivaliteit tussen de kernen op te 
poetsen.

Rondom Varsseveld kun je genieten van het 
coulisselandschap en van verhalenbankjes, 
waar je de verhalen en gedichten over dit 
eeuwenoude land kunt beluisteren. Via de 

informatiepanelen kom je meer te weten over de 
wandelmogelijkheden in deze omgeving.

Als je de culinaire wandeling kiest, geniet je 
bovendien van een typische Achterhoekse lunch 

of, als je ’s middags vertrekt, een diner. 
De Meulenveldroute leidt je langs Huize Pallandt, 

de Slingebeek en het Hiddinkbos en molen de 
Engel.

In de winterperiode kun je een frisse neus 
halen tijdens de midwinterwandeling van 
6 kilometer vanaf het Hofhuus. Onderweg 
word je getrakteerd op de basale klanken 
van midwinterhoorns. Deze instrumenten 

worden door de leden van deze muziekgroep 
zelf gemaakt: van boomtak tot hoorn. Iedere 

midwinterhoorn heeft dan ook zijn eigen 
specifi eke, warme klank.

Stadswandeling Terborg
Het voormalige brandspuithuisje is het startpunt 

van deze wandeling. Je komt langs diverse 
gemeentelijke en Rijksmonumenten in Terborg, 

zoals oude woningen, begraafplaatsen en 
kasteel Huis Wisch. De oude historie van het 
stadje Terborg komt tot leven tijdens deze ca. 

1,5 uur durende wandeling. 
Presentator en verhalenverteller Frans 

Miggelbrink, geboren en getogen in Terborg,: 
“Dit stadje was tot de jaren ’70 belangrijker in 
de regio dan Doetinchem. We hadden hier een 
kantongerecht, een ziekenhuis, een synagoge 

en vooral een kwalitatief hoogwaardige 
middenstand. Als je nu door het stadje wandelt 

zal je de glorie van destijds nog herkennen.”
Volgens Frans Miggelbrink is er geen sprake 

van verval. “Het is anders. De mensen hier zijn 
ondernemend en vinden nieuwe manieren. Zelfs 
ik ben soms verrast als ik zie wat eigenlijk niet 

kan, maar toch gebeurt.”
Aan de voet van de Paasberg leeft het verhaal 

van het ‘Gluujende peerd’.
Er zijn meerdere versies van het verhaal, maar 
in elk speelt een bezeten paard een duivelse 
rol. Het is een traditie geworden dat jaarlijks 

door Terborgenaren en anderen een moordspel 
gespeeld ter ere van het Gluujende Peerd.

Water en ijzer, 
over het begin van de ijzerhistorie

Deze digitale route is 14 kilometer lang en 
begint en eindigt bij De Roode Leeuw in 

Terborg. Door de fi lmpjes, foto’s en tips die je 
onderweg op je smartphone binnenkrijgt, wordt 

het een echte belevenis!
Je loopt naar het buitengebied en ontdekt 

waarom Terborg en Gaanderen juist op deze 
plek zijn ontstaan. Water en grondstoffen 

speelden een grote rol in dit gebied. 
Watermolens reguleerden het

waterpeil, het ijzeroer werd gedolven en er 
ontstond een bloeiende ijzerindustrie, met alle 
gevolgen van dien. Het gebied rond de Oude 

IJssel had potentie. Geniet van de natuur, ontdek 
hoe de delfstoffen tot industrialisatie leidden 

en zie hoeveel moeite er gedaan wordt om de 
natuur weer de ruimte te geven. 

OP PAD

De paden op...

ik ben soms verrast als ik zie wat eigenlijk niet 

Aan de voet van de Paasberg leeft het verhaal 

Er zijn meerdere versies van het verhaal, maar 

door Terborgenaren en anderen een moordspel 
‘Goed gaon in Oude IJsselstreek’
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Oude IJsselstreek biedt fi ets- en wandelroutes 
in overvloed. Maar ook andere mogelijkheden 
om op pad te gaan zijn er meer dan voldoende.
Schipper in de dop of ruiterliefhebber? 
Ook per boot of te paard is de omgeving prima 
te verkennen!

Oude IJsselstreek vanaf het water
Nadat de Oude IJssel is getemd, is er ook veel recreatie 
mogelijk op en langs de rivier. Een bijzondere attractie 
is de Iesselganger, een elektrische fl uisterboot die vaart 
tussen Ulft en Gaanderen. Stap in en bewonder de 
omgeving van een heel andere kant. 

De Iesselganger brengt je op plekjes waar je anders 
nooit komt. Je ervaart de waterrijke natuur op 
een comfortabele en veilige manier. Aan boord 
word je welkom geheten door de schipper en de 
gastheer of - vrouw. Zij vertellen onderweg allerlei 
wetenswaardigheden. De Iesselganger vertrekt 
vanaf de aanlegsteiger bij het DRU Industriepark 
in Ulft. Naast reguliere rondvaarten zijn er speciale 
arrangementen en excursies voor jong en oud. 
Kijk voor meer informatie op www.iesselganger.nl 

Liever actief op het water? Peddel dan zelf de rivier 
af in een kano. Diverse kanostoepen maken de Oude 
IJssel en de Aa-strang eenvoudig toegankelijk voor 
een tochtje. Je kunt hier zelfs de grens over varen! 
Een kano huren kan op verschillende locaties, onder 
andere via Magic Outdoor Sports of Markant Outdoor-
centrum.

Paardrijden 

Wie paardrijden zegt, zegt Varsseveld. Met name 

restaurant- zalencentrum en fokkerij de Radstake 

speelt hierin een belangrijke rol.

Het familiebedrijf de Radstake uit Varsseveld, 

weet jaarlijks de aandacht op zich te vestigen. 

Ze behalen topklasseringen op zowel 

provinciaal als nationaal niveau en verschijnen 

met kwaliteitsvolle merries op de keuringen. 

Vanwege hun uitzonderlijk goede resultaten in 

de fokkerij is de familie zelfs verkozen tot fokker 

van het jaar in de springrichting. 

De hengst Amor, bij leven al legendarisch, 

wordt hier op deze plek, aan de Twenteroute in 

Varsseveld, geëerd met een bronzen standbeeld. 

Amor mag zich tot een zeer select gezelschap 

van topverervers rekenen en zijn invloed is in 

de huidige fokkerij nog altijd zichtbaar. Het 

is ook niet voor niets dat het meest veelzijdig 

paardensportevenement, het Achterhoeks 

Hippisch Festijn, jaarlijks bij de Radstake 

plaatsvindt. 

Op pad: overige routes

Ruiterroutes en huifkartochten
De gemeente kent een aantal prachtige ruiter paden, 
met name in de mooie omgeving van natuur- en 
recreatiegebied Engbergen. 
Vanaf het paardensportcentrum kun je te paard 
over de nieuw aangelegde brug doorsteken naar 
Engbergen, met al haar natuur en voorzieningen. 
Er zijn daarnaast verschillende ruiterroutes verkrijgbaar 
bij de VVV. Ook een huifkartocht door de bossen is 
mogelijk; laat je rondrijden en geniet van de mooie 
omgeving. 

Scootmobielroutes
Ben je minder goed ter been?
Ook dan kun je de mooie omgeving verkennen, via één 
van de speciale scootmobiel routes. 
Er zijn er negen uitgezet, de routes zijn verkrijgbaar bij 
de VVV en zijn inclusief kortingsbon voor Grand-Café 
De Schuylenburgh in Silvolde.

OP PAD
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Kenmerkend voor het landschap in Oude 
IJsselstreek is de rivier de Oude IJssel, die 
zich een weg baant door dit gebied. De 
rivier heeft grote invloed gehad op het 
landschap en is de reden dat er een grote 
diversiteit is te vinden aan landschapstypen. 
Het rivierenlandschap kenmerkt zich door 
rivierduinen, kommen en terrassen. Daarnaast 
zijn er in het stroomgebied van de rivier broek- 
en ontginningslandschappen te vinden. Dat is 
uniek en de basis van de diversiteit én van de 
nijverheid in dit deel van de Achterhoek: ijzer, 
klei (pannen en steenfabrieken) en zand en 
grind.

Drie natuurgebieden in de gemeente 
onderscheiden zich door hun natuurlijke 
schoonheid, fl ora en fauna:

Idink- en Nibbelinkbos, twee bosgebieden iets 
ten zuidwesten van Varsseveld. 
De namen van deze twee bosgebieden komen al 
in de middeleeuwen voor. 
Het gebied kent een mooie afwisseling van bos, 
landbouwgronden, struikgewas en kleinschalige 
landschapselementen, zoals houtwallen en een 
kikkerpoel. De totale oppervlakte is ongeveer 
110 ha. Het bos is grotendeels aangeplant. 
De dennen waren nodig als stutpalen in de 
mijnbouw en loofbomen dienden als hout voor 
de meubelindustrie.  

Kenmerkend in dit gebied zijn ook de kampen 
met hier en daar een steilrand. Een kamp is een 
hoger gelegen stuk land dat in vroeger tijden als 
akkerland werd gebruikt. De percelen worden 
omgeven door heggen en houtwallen.

De Vennebulten, ontstaan doordat dekzanden 
zijn opgestoven tot een langgerekte dekzandrug. 
Hier vind je zelfs heide, waar de schapen rustig 
grazen rondom de oude schaapskooi. Op de 
uitkijktoren heb je een prachtig uitzicht over de 
omgeving. 

De Vennebulten is circa 40 hectare groot, met 
heideveldjes met jeneverbes en vennetjes. 
Dwars door het gebied loopt een eeuwenoude 
Hessenweg, die het Duitse Bocholt en het 
Hanzestadje Doesburg aan de (Oude) IJssel met 
elkaar verbond. 

Natuur

Oer, van de nood een deugd gemaakt
De Oude IJssel is een regenrivier die 
gemakkelijk met zand dichtslibde. 
Dat leidde in de voorbije eeuwen tot 
verschillende stroomgebieden en 
afzettingen. Het zand waaide door de 
overheersende wind op tot zandduinen. 
In de moerassige delen ontstond oer, 
keiharde ijzerhoudende grond waar de 
agrariërs niets op konden verbouwen. 
Zelfs houtproductie was er moeilijk. 
De techniek om het erts uit de grond 
te halen - en daarna te verwerken tot 
ijzer - was dus goed voor de landbouw. 
Maar de bevolking profi teerde ook, want 
er was een nieuwe bron van inkomsten 
aangeboord. Door de winning van ijzer 
hebben zich in de loop der tijd langs 
de Oude IJssel bekende ijzersmelterijen 
gevestigd. Sommigen zijn nog in 
bedrijf, van andere bestaan alleen nog 
de verhalen en herinneringen. 

Rovers en De Radstake 
In vroegere tijden waren er rovers actief, 
die zich in De Vennebulten en de Zwarte 
Vennen, gelegen aan de overkant van 
de N18, schuil hielden. Als een rover 
gevangen werd, dan werd hij berecht in 
De Radstake. Het vonnis werd direct 
na de uitspraak uitgevoerd: nadat 
al zijn ledematen waren gebroken, 
werd de misdadiger bovenop een wiel 
of rad gelegd, dat overeind stond met 
een paal of staak. Waarschijnlijk is 
daar de naam Radstake vanaf geleid. 
Ongetwijfeld is dit de oorzaak van de 
vele sagen over geesten van onthoofde 
struikrovers die in de buurt rondwaren.
De naam van de Radstake wordt al 
vanaf 1572 genoemd, sommigen 
beweren al vanaf 1204. Vast staat 
dat de pleisterplaats, gelegen aan de 
belangrijke doorgaande Hessenweg en 
tegenover natuurgebied De Vennebulten, 
al eeuwenoud moet zijn. De herberg heeft 
altijd al een regionale functie gehad. 
Zelfs Lodewijk Napoleon overnachtte er 
ooit. Tegenwoordig is De Radstake een 
bekende uitgaanslocatie voor een feest of 
een avondje stappen. Op de fi ets of met 
de discobus. En als je geluk hebt een keer 
naar buiten, ‘brommers kiek’n’... 

NATUUR

Water bepaalt...

Iets verderop heet de weg Romienendiek, getuigend 
van tijden der Romeinse overheersing. Dit is een 
verrassend gebied om te wandelen, fi etsen of 
paardrijden.

‘Goed gaon in Oude IJsselstreek’
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Engbergen 
Een uitgestrekt, groen natuur- en recreatiegebied 
tussen Gendringen, Ulft en Voorst.
Een gebied met bos, weilanden en rustig kabbelende 
watertjes. De aanwezige zandduinen zijn gevormd 
tijdens de laatste ijstijd. 
Engbergen wordt doorkruist door mooie paden. Het 
gebied is nog volop in ontwikkeling en zeer de moeite 
waard voor een bezoek. Op de uitkijkpost langs de 
Oude IJssel heb je een wijds uitzicht over de omgeving. 
De laatste jaren zijn er diverse poelen en nevengeulen 
gegraven, wat tot een verrijking van de flora en fauna 
heeft geleid. 

Bijzonder is de natuur- en waterspeelplaats Cool 
Nature, met her en der natuurlijke speelgelegenheden 
voor kinderen. In dit veelzijdige natuur- en 
recreatiegebied is veel te beleven. De ondernemers in 
het gebied bieden een keur aan mogelijkheden. 
Een hapje eten in een restaurant, een lange wandeling 
of fietstocht door het bos, kanovaren of golfen, een 
voorstelling bekijken in het openluchttheater of toch 
een bezoek aan de kinderboerderij? 
Engbergen biedt tal van mogelijkheden voor jong 
en oud! De activiteiten laten zich goed met elkaar 
combineren en zorgen voor een veelzijdig dagje uit!

Tuinen 
Bij de boerenhoeves in deze omgeving zijn vaak 
prachtige tuinen ontstaan. Iedere tuin heeft zijn eigen 
stijl, variërend van Engelse parktuin tot watertuin en 
van bostuin tot baroktuin. 

De tuinen in dit gebied zijn meestal ontworpen door 
de bewoner zelf, met liefde voor het vak, landgoed en 
voor het omringende landschap.
Je bent van harte welkom om de sier- en theetuinen 
een bezoek te brengen. De eigenaren laten de 
prachtige tuin graag aan hun gasten zien! 
In Oude IJsselstreek kun je een bezoek brengen 
aan de theetuinen Vita Verde en Megchels Goed 
in Megchelen, NatuurlijkBuiten in Sinderen en 
landschapstuin ’t Meihuis in Breedenbroek. 

Natuur

ICER
ICER innovatiecentrum is een creatieve en inno-

vatie broedplaats waar verleden, heden en toe-

komst van de Achterhoekse maakindustrie met 

elkaar verbonden worden. ICER smelt activiteiten 

van onderwijs, ondernemers, kunstenaarscollec-

tief BREEK-ijzer en het Nederlands IJzermuseum 

samen. 
DRU CULTUURFABRIEK

Kom naar de cultuurtempel van de Achterhoek! 

In de DRU Cultuurfabriek vinden per seizoen 

ruim 180 culturele activiteiten plaats voor jong en 

oud. Lekker lunchen of dineren kan in grand café 

Het Schaftlokaal. De DRU Cultuurfabriek is tevens 

dé ideale industriële locatie voor zakelijke bijeen-

komsten en evenementen tot 2.000 personen.

SSP-HAL
De SSP-HAL is de evenementenhal van de Ach-

terhoek. Met ruim 5.000 vierkante meter heeft 

de SSP-HAL letterlijk en fi guurlijk de ruimte 

voor ieder denkbaar evenement. Van beurzen 

en congressen tot bedrijfsfeesten en overige

evenementen.

IJzersterk genieten op het DRU Industriepark in Ulft!

WWW.DRU-INDUSTRIEPARK.NL
DRU Industriepark | Hutteweg 24 | 7071 BV Ulft | T. 0315 – 200 150 | info@dru-industriepark.nl

NATUUR
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Antoniuskapel Sinderen
Mogelijk al rond 1150 bouwden de heren 
van Sinderen een kasteel en stichtten 
daarbij een kapel. Zo’n honderd jaar 
later ontstond het dorp Sinderen. Zowel 
de heer als het landvolk maakten ge-
bruik van de kapel. Het robuuste kasteel 
is inmiddels verdwenen, maar de frêle 
Antoniuskapel staat er nog steeds.
De geschiedenis van kasteel Sinderen is 
in nevelen gehuld. Het precieze bouwjaar 
is niet bekend en dat geldt ook voor de 
Antoniuskapel. De eerste kapel was van 
hout. In 1660 werd het getroffen door de 
bliksem en brandde af. Twee jaar later 
werd de kapel herbouwd in baksteen als 
zaalkerkje met spitsboogvensters. Op het 
dak staat sindsdien een houten klok-
kenstoel met een luidklok.
Vanaf 1770 werd de adellijke familie 
van kasteel Sinderen begraven in een 
eigen grafkelder onder de kapel. Later 
volgden bijzettingen op de begraaf-
plaats rond de kapel. De kapel wordt 
tegenwoordig onderhouden door de 
dorpsgemeenschap, die deze gebruikt 
voor plechtigheden. En nog steeds wordt 
de kapelklok geluid als er iemand in 
Sinderen is overleden. 
Van het kasteel is vandaag de dag 
weinig meer over; het werd in 1875 
verkocht en kort daarna afgebroken. 
Van het sloopmateriaal werden vijf grote 
boerderijen gebouwd. De fundamenten 
van het kasteel zijn nog wel aanwe-
zig onder de grond rond boerderij D’n 
Huusboer. 

1716

Erfgoed en Cultuur

Oude IJsselstreek heeft liefhebbers van erfgoed, 
cultuur en kunst veel te bieden. Van kerken, molens 
en monumentale gebouwen, tot musea en galerieën 
waar het werk van plaatselijke kunstenaars te 
bewonderen is. Maar ook een bezoek aan fi lm of 
(openlucht)theater behoort tot de mogelijkheden! 

Kerken
In de vijftien kernen binnen de gemeente is religieus 
erfgoed in ruime mate aanwezig. Iedere kern  heeft 
wel één of meerdere kerken. Enkele kerken zijn 
in de zomermaanden op woensdag-, vrijdag- en 
zaterdagmiddag en op Nationale Monumentendag 
geopend voor publiek. Dit onder de noemer ‘Open 
kerk’. 

De kerken die deelnemen aan de actie “Kerk Open” 
zijn:
- Oude Kerk in Etten 
- Mauritiuskerk in Silvolde
-  Grote- of Laurentiuskerk in Varsseveld 
-  Keurhorsterkerk in Sinderen 
-  Antoniuskapel Sinderen 

Ambachtelijkheden in ateliers & galerieën
In de gemeente bevindt zich een aantal galerieën 
en ateliers. Van potterie tot beeldhouwen en 
schilderskunst. De meeste zijn enkele dagen per week 
opengesteld voor bezoekers. Bij sommige ateliers 
worden ook workshops aangeboden. 

Musea in Oude IJsselstreek
In Oude IJsselstreek vind je een bezoekerscentrum 
en twee musea. Daarnaast is ook noodwoning ‘De 
Moezeköttel’ een bezoekje meer dan waard. 

Bezoekerscentrum Min40Celcius
De Achterhoek is voor het grootste deel ontstaan 
in de ijstijden, een geologische periode gekenmerkt 
door ijzige kou. Een periode ook waarin 
mammoeten, neushoorns, wisenten en herten op 
de grote vlaktes graasden en werden bejaagd door 
leeuwen, hyena’s en wolven. Bezoekerscentrum 
Min40celsius in Varsselder is voor alle leeftijden 
en vertelt over geologie, landschap, klimaat en de 
vele bodemvondsten van de Achterhoek. Je ziet er 
bijvoorbeeld een compleet skelet van de wolharige 
neushoorn en een schedel van de wolharige 
mammoet, allemaal gevonden in de regio. Er zijn ook 
fossielen en kinderen kunnen graven naar botten 
(www.min40celsius.nl).

ERFGOED-CULTUUR
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ERFGOED/CULTUUR

ICER is een creatieve broedplaats, een etalage 
van hedendaagse industrie, een werkplaats, een 
beleefmuseum, een fablab, een atelier, een smidse 
en nog veel meer. Hier smelten de activiteiten van 
het museum, onderwijs, ondernemers en beeldend 
kunstenaars samen. 
www.nederlandsijzermuseum.nl of www.icer.nl

Beleef de historie Nederlands IJzermuseum 
Het Nederlands IJzermuseum in Ulft geeft een 
goed beeld van de ijzerhistorie in dit gebied. Het 
IJzermuseum is geïntegreerd in het moderne 
Innovatiecentrum ICER op het DRU Industriepark. 

Industrieel erfgoed beleven 
Op de plek waar vroeger de bekende DRU 
ijzergieterij het kloppende hart van de 
Achterhoekse  industriële bedrijvigheid 
vormde, is nu een bijzonder gebied 
ontwikkeld. De oude fabriekspanden en 
het groene gebied aan de overkant van 
de Oude IJssel vormen tegenwoordig 
samen het DRU Industriepark. Een 
beeldbepalende plek, waar de ijzerhistorie 
een mooi vertrekpunt en uniek decor 
vormt voor nieuwe ontwikkelingen. 

De zeven gebouwen op het industriepark 
hebben de afgelopen jaren allemaal een 
nieuwe bestemming gekregen. Theater, 
fi lm, popmuziek , festivals,  beurzen, 
markten en exposities; het zindert hier 
werkelijk van de activiteiten! 
Beleef dit prachtige industrieel erfgoed 
waar tegenwoordig mensen wonen, 
werken, leren, genieten en ontspannen!
www.dru-industriepark.nl

De Moezeköttel, cultureel erfgoed in een 
muizenkeutel
Direct na de oorlog waren in Megchelen 71 
noodwoningen nodig. De geallieerden hadden veel 
woningen platgebombardeerd omdat zich hier veel 
Duitsers hadden verschanst. Daardoor werden veel 
burgers uit deze streek dakloos. Dat lot trof ook het 
kinderloze echtpaar Roes-Kapelle, dat keuterboerderij 
‘de Moezeköttel’ bewoonde. Voor hen werd, volgens 
de normen van het ‘Districtsbureau Wederopbouw 
Boerderijen’, het kleinste type noodwoning gebouwd. 
Maar het stel woonde tot eind 1946 in bij een 
buurman. De bouw van de noodwoning kostte slechts 
1841 gulden en 83 cent.

Tegenwoordig is de Moezeköttel misschien wel het 
kleinste openluchtmuseum in de regio. De noodwoning 
is in 2013 gerestaureerd door veel vrijwilligers uit 
de buurt. Daarbij hebben ze ook oog gehad voor de 
inrichting. Die volgt de mode uit de jaren ‘30 en ‘40.

In het gastenboek van de Moezeköttel halen bezoekers 
uit het hele land herinneringen op en vertellen hun 
eigen verhalen van herkenning. En de kleinkinderen 
vragen zich dingen af zoals: “waarom is er geen 
elektriciteit?” Als opa leuk kan vertellen, neemt zijn 
kleinkind een herinnering mee die krachtiger is dan 
een geschiedenisles op school. 
Meer informatie: www.moezekottel.nl

‘Goed gaon in Oude IJsselstreek’
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Het Hofshuus 
Het Hofshuus is gelegen midden in het dorp 
Varsseveld. De oude boerderij behoorde tot 
de bezittingen van een groter hof en stamt uit 
de late Middeleeuwen. Het oudste onderdeel 
is het gebint dat afkomstig is van een in 1607 
gekapte boom. Het Hofshuus is een museum met 
Achterhoekse gebruiksvoorwerpen.
De voorwerpen stralen vooral het dagelijks 
gebruik uit. Het lijkt alsof je opa ze gisteren nog 
in de handen heeft gehad.
Het Hofshuus is een echte ontmoetingsplek voor 
Varssevelder en toerist. De boerderij heeft vele 
bewoners gehad. De eerste bewoners kregen de 
achternaam Hofs, zoals veel mensen genoemd 
werden naar de naam van de boerderij. In het 
Hofshuus hebben ook veel ‘kamerluu’ gewoond. 
Na de Tweede Wereldoorlog belandde er de 
familie De Lang uit de Betuwe. In hun eigen 
dorp was er geen woning en voor de vader van 
het gezin, meubelmaker, was Varsseveld een 
uitstekende plek om te werken. Het Hofshuus 
bood het gezin onderdak en natuurlijk de 
groentetuin. 
In de zomer is het boerderijmuseum geopend op 
woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.hofshuus.nl. 

Theater, fi lm en muziek

Openluchttheater Engbergen
In het prachtige Openluchttheater, 
gelegen in het heuvelachtige 
landgoed Engbergen aan de rand 
van het vroegere Rijndal, vinden 
in de zomermaanden regelmatig 
voorstellingen plaats. Bij slecht 
weer wordt uitgeweken naar de 
DRU Cultuurfabriek of sporthal de 
IJsselweide. Kaarten zijn onder andere 
verkrijgbaar bij de VVV of aan de 
kassa. Voor meer informatie: 
www.openluchttheater-engbergen.nl 

Erfgoed en Cultuur

ERFGOED-CULTUUR

Verhalen van het Hofshuus
“Het Hofshuus staat voor gastvrijheid” 
zegt Toon Lamers, voorzitter van de 
stichting die het uitgebreide terrein 
met de boerderij, schuren, vijver en 
de tuinen bijhoudt. “Het Hofshuus 
zelf is niet altijd open, we werken met 
vrijwilligers, maar als je een van die 
mensen spreekt komen de verhalen van 
deze legendarische boerderij vanzelf. 
Overigens kun je gerust een wandeling 
maken door de tuinen en de schuren. Via 
de informatieborden kom je ook veel te 
weten.”
Het kleinschalige karakter onderstreept 
de toegankelijkheid die het Hofshuus 
altijd al heeft gehad. Lamers: “De tuinen 
waren beschikbaar voor mensen uit 
Varsseveld om hun groente te verbouwen. 
En ook vandaag de dag kunnen mensen 
uit de buurt in de groentetuin een kropje 
sla of een bosje prei meenemen.”

‘Goed gaon in Oude IJsselstreek’



DRU Cultuurfabriek
De DRU Cultuurfabriek in Ulft is dé centrale ont moe-
tingsplaats voor culturele en creatieve activiteiten in 
de gemeente Oude IJsselstreek. De DRU Cultuurfabriek 
bevindt zich op het DRU Industriepark en is gevestigd 
in het gerestaureerde en verbouwde Portiersgebouw 
van voormalig ijzergieterij DRU. 

In dit nieuwe cultuurcomplex bevinden zich een 
theaterzaal, een poppodium, een grand café en 
een breed scala aan vergaderruimtes, waarin de 
overblijfselen uit het industriële verleden nog tastbaar 
aanwezig zijn.
Op deze unieke locatie biedt de DRU Cultuurfabriek 
ook nog ruimte aan diverse partners, waaronder een 
muziekschool, galerie, bibliotheek en Turks cultureel 
centrum. 

‘Goed gaon in Oude IJsselstreek’
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Voor regionale verenigingen is de DRU Cultuurfabriek 
de huiskamer voor hun verenigingsactiviteiten; van de 
wekelijkse repetities tot aan de jaarlijkse voorstellingen 
in de theater- en popzaal. 

Het hele jaar door zijn er fi lms, muziek- en theater-
voorstellingen te zien. www.drucultuurfabriek.nl
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Geurig, gezellig en genoeg
De culinaire Achterhoek staat bekend om geurig, 
gezellig en genoeg. In Oude IJsselstreek treft u het 
allemaal: in het najaar en met de feestdagen het wild 
uit de eigen bossen en in het voorjaar frisse asperges 
uit de streek. En dat alles in restaurants met een rijke 
historie. Je hoeft er niet ver voor te rijden, je vindt het 
in overvloed in Oude IJsselstreek. Restaurants, klassiek 
en comfortabel ingericht, zorgen voor een ontspannen 
sfeer waarin goede gesprekken ontstaan of je rozig 
kunt genieten.

Langs historische hessenwegen
In Oude IJsselstreek vind je een aantal historische 
eetgelegenheden langs oude hessenwegen. Deze 
restaurants fungeren al eeuwen als pleisterplaats voor 
reizigers, hier proef je de geschiedenis en hoor je de 
verhalen van vroeger. 

Chic? of eenvoudig? … maar altijd goed
Als je chic wilt eten kun je aan de andere kant van 
de grens terecht, in Anholt of in Bocholt, maar ook 
in Doetinchem. Zeker zo leuk zijn de vele kleine 
eethuisjes in de kernen van Oude IJsselstreek 
zelf, die met liefde de maaltijden serveren; van 
eenvoudige daghap tot smaakvolle streekgerechten. 
De gelegenheden die werken met streekproducten 
bereiden hun spijzen lokaal of regionaal en zo veel 
mogelijk biologisch. 

Culinair en streekproducten

CULINAIR

Bosbessen, hazelnoten….
In Oude IJsselstreek zijn veel bedrijven met een 
variëteit aan streekproducten. Streekproducten worden 
veelal op ambachtelijke wijze geteeld of gemaakt, 
en onderscheiden zich door hun smaak en kwaliteit. 
Tijdens de maak, groei en bloei staan duurzaamheid, 
milieu en aandacht voor eigen streek voorop. 
In Heelweg  zijn twee bosbessenbedrijven en in 
Breedenbroek vind je een heuse hazelnotenkwekerij. In 
Etten op de ijsboerderij wordt het ijs op ambachtelijke 
wijze bereid van de melk van eigen koeien. Het is 
misschien niet geheel toevallig dat het Achterhoekse 
‘Slow Food’ netwerk en het kenniscentrum voor Lokaal 
Eten hier in Oude IJsselstreek ontstaan zijn… Hier 
ervaar je de échte smaak van de Achterhoek!

…. en natuurlijk Achterhoekse wijn
Lange tijd onbekend maar ondertussen zeer bemind: 
de Achterhoekse wijn. In Gendringen is Wijngoed 
Montferland gevestigd. Van druiven van het vlakke 
land en van de zuidhelling van het Montferland maakt 
wijnboer Leon Masselink zijn wijn.  

Nieuwe, smakelijke kansen 
“Er zijn hier veel bedrijven die zich 
toeleggen op streekproducten. De weidse 
uitzichten van grote weilanden en 
akkers wisselen af met kleinschalige 
landbouw met kleine boerderijtjes,” 
volgens Conradine de Reus. Zij is 
eigenaar van Megchels Goed, een 
landgoed waar ze streekproducten 
verbouwt. 
“Er zijn veel nieuwe boeren in deze 
regio. Dat kan de boerenzoon zijn 
die het boerenbedrijf anders aanpakt, 
maar ook mensen van elders die een 
leeggekomen boerderij nieuw leven 
inblazen. Het valt me op dat die nieuwe 
economie juist de traditionele waarden 
gebruikt. Vóór de grote ruilverkaveling 
van de jaren’70, was de agrarische 
economie kleinschalig. Daar ging 
toen de grove hark overheen, maar 
gelukkig zijn er nog erg veel elementen 
van de oude Achterhoek overgebleven. 
Die zaadjes pakken de nieuwe boeren 
weer op en bouwen aan een duurzaam 
platteland.”
“Het Megchels Goed is één van de vele 
bedrijven met streekproducten waar je 
direct van de boerderij kunt kopen. Het 
blijft niet bij het kopen van een zakje 
appels of doosje kruisbessen. Bij het 
Megchels Goed kun je ook direct koken 
met je nieuwe oogst. “Het mooie van 
wat ik verkoop, is dat mensen meteen 
kunnen uitproberen en proeven.”
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Dé korte golfbaan van de Achterhoek!
Waar iedereen kan golfen.  

Bedrijfsuitje
Familiefeest

Ontspannen dagje uit
Voetgolf

Golfworkshop
Golflessen

Kijk voor meer informatie op: www.golfinvoorst.nl en www.hetlohr.nl

Neem contact op via 0315-631697 - info@hetlohr.nl

Tevens 
groepsaccommo-

datie voor 15 tot 100 
personen. 

Wijngoed Montferland is misschien wel de grootste 
wijngaard in de Achterhoek, befaamd en bekroond 
met vele onderscheidingen. Leon laat je graag zien hoe 
dat gaat, wijn maken op Hollandse bodem…

Koffi e, thee en iets erbij… of toch een ijsje?
Tijdens een fi ets- of wandeltocht is het heerlijk 
verpozen op één van de idyllische plekjes van de 
theetuin Vita Verde in Megchelen of, als je in Sinderen 
bent beland, bij NatuurlijkBuiten. In Sinderen is ook 
koffi eboerderij met speeltuin Groot Nibbelink een 
bekend adres als de kinderen nog een uitdaging 
zoeken. Ook bij IJsboerderij ’t Kempke in Etten kunnen 
de kids zich helemaal uitleven. Op het terras geniet je 
van heerlijk ambachtelijk boerderij-ijs.

Kijk voor het complete aanbod aan restaurants, 
eetcafés, lunchrooms, ijssalons en theetuinen op 
www.vvvoudeijsselstreek.nl/eten-en-drinken 

Culinair en streekproducten

CULINAIR
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Kids

KIDS

Voor kinderen valt er veel te beleven in Oude 
IJsselstreek. Speuren, spelen en spetteren; leef je uit! 

In natuur- en recreatiegebied Engbergen bij 
Gendringen is er de natuur-speelplaats ‘Cool Nature’. 
Dat betekent spelen in de vrije natuur; dus klimmen, 
springen, graven en ontdekken. 
De kinderboerderij Engbergen (www.kinderboerderij-
engbergen.nl) ligt vlak naast dit speelgebied, dus 
je kunt combineren. In Engbergen vind je ook nog 
een super-glijbaan bij het restaurant en een familie-
golfbaan, voor als je een balletje wilt slaan. 
Dit uitstapje is geschikt voor kinderen van alle 
leeftijden.

Kinderen die graag wandelen? Bij koffi eboerderij 
Groot Nibbelink in Sinderen ervaar je de natuur op een 
uitdagende manier op het natuur- en avonturenpad. 
Vooral leuk voor kinderen tot 12 jaar. Het pad is één 

kilometer lang en heeft een wilgentunnel en ver-
springbak. Onderweg kun je vragen over de natuur 
beantwoorden. Van juli tot en met september kunnen 
de kids zelf hun weg zoeken in een maisdoolhof. En er 
is een grote speeltuin mét waterpret voor de zomerse 
dagen. 

Een gezellige speeltuin vind je ook bij ijsboerderij 
’t Kempke in Etten. Op het terras geniet je van 
ambachtelijk boerderij-ijs, dat gemaakt is van de melk 
van eigen koeien op dit melkveebedrijf. 

Om te zwemmen kunnen kinderen van alle leeftijden 
(ook volwassenen) volop kiezen: er zijn zwembaden 
in Varsseveld en Terborg en je kunt zwemmen in de 
recreatieplas Slootermeer bij Etten. 
Op diverse plaatsen in Oude IJsselstreek zijn kleinere 
verkwikkende voorzieningen als het warm weer is. 
Op het terras bij de DRU Cultuurfabriek kunnen 
kleintjes lekker spetteren op de waterspeelplaats.

Voor kinderen vanaf de basisschool-leeftijd zijn ICER 
en het IJzermuseum interessant. Er gaan schoolreisjes 
naar ICER, het centrum voor techniek en innovatie, dus 
waarom niet in je vrije tijd? Wat je daar kunt zien is 
allemaal erg praktisch; je kunt er ontdekken hoe leuk 
techniek en innovatie eigenlijk zijn. 
Het Nederlands IJzermuseum maakt onderdeel uit 
van  ICER en vertelt het verhaal van het ijzer in Ulft en 
omgeving. Meer informatie: www.icer.nl 

Ook het bezoekerscentrum Min40celsius is een 
spannend uitje; je ziet hier van alles over geologie, 
landschap, klimaat en de vele bodemvondsten van 
de Achterhoek. Er is bijvoorbeeld een compleet skelet 
van de wolharige neushoorn en een schedel van 
de wolharige mammoet, allemaal gevonden in de 
Achterhoek. Er zijn ook fossielen en kinderen kunnen 
graven naar botten (www.min40celsius.nl).
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Grensbeleving

GRENSBELEVING

Slingeren met de ‘Issel’ langs landgoed en 
burcht
De wandeling Gendringen-Anholt van 
14 km leidt vanaf de parkeerplaats op het 
Willem Alexanderplein in Gendringen 
direct door het afwisselende, halfopen 
Achterhoekse boerenland. Verassend 
is het landgoed Landfort aan de Oude 
IJssel. De woning op het landgoed lijkt 
een kasteel. Een fraai wit landhuis 
aan een volle groene bosrand. Een echt 
kasteel tref je, als je verder wandelt, 
aan de andere kant van de grens. De 
waterburcht gelegen aan de Oude IJssel, 
hier de Issel geheten, is een schoonheid. 
De burcht zelf werd in de 17e eeuw tot 
barokslot uitgebouwd. Het stadje Anholt 
kreeg in 1349 stadsrechten en heeft volop 
horecagelegenheden om bij te tanken. 
Na Anholt vervolgt de wandelroute 
over een slingerende bomenlaan langs 
de Krummer Bach die de Nederlands-
Duitse grens vormt. Via het landgoed 
Hardenberg kom je weer terug in 
Gendringen. 

De ligging van Oude IJsselstreek aan de Duitse 
grens is van grote invloed op het leven in de 
gemeente. Enerzijds vormt de grens soms 
daadwerkelijk een barrière, bijvoorbeeld als het 
gaat om zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en natuurlijk 
de taal. Maar anderzijds biedt de grensligging ook 
veel kansen. Een interessant winkelaanbod dat net 
even ‘anders’ is en vaak ook vriendelijk qua prijs. 
En vele bezienswaardigheden en attracties waar je 
die typisch Duitse ‘Gemütlichkeit’ terugvindt…

Grenswandeltocht
Nog meer wandelen over de grens? De 
jaarlijkse Grenswandeltocht begin 
oktober vindt al meer dan 30 jaar 
plaats en is inmiddels een vaste traditie 
geworden. Tijdens het wandelen ervaar je 
de bijzonderheden van het grensgevoel. 
Ook na het vervagen van de grens is 
de magie nog steeds aanwezig. Er is 
keuze uit wandelingen van 10, 15 en 
20 kilometer, die bijna allemaal door het 
aangrenzende Duitsland gaan. Deze 
wandeldag staat onder auspiciën van 
de Gelderse Wandelsport Bond en is 
opgenomen in de landelijke kalender van 
de NWB. Dat is ook de reden dat elk jaar 
een fl ink aantal mensen van heinde en 
verre naar de Oude IJsselstreek komt.
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Kies uit de vele fi etsroutes eens een grensroute. 
Dan fi ets je natuurlijk ook een stukje door Duitsland 
en komt o.a. bij Anholt. Je passeert de imposante 
Waterburcht (www.schloss-anholt.de), die gewoon 
wordt bewoond, maar daarnaast een museum, 
restaurant en hotel-conferentieoord herbergt. 

Rondom het kasteel liggen meerdere baroktuinen, 
die eveneens zijn te bezichtigen. Het kasteel is al 
sinds 1641 eigendom van de adellijke familie Salm 
Salm. Tussen 1892 en 1900 liet Leopold Von Salm 
Salm voor zijn vrouw een groot park aanleggen. Naar 
verluidt deed hij dat vanwege haar heimwee naar het 
Zwitserse landschap, waar het paar hun huwelijksreis 
doorbracht. 

Het park is een replica van het Vierwoudstrekenmeer, 
met rotspartijen en een authentiek Zwitsers huis. 
Het geheel is aangelegd in de late Romantiek. In die 
tijd bloeide de interesse voor vreemde culturen en 
wilde dieren, dus kwam er ook een dierentuin. Die 
‘Zoo’ bestaat nog steeds en is zeker voor kinderen 
een spannende ‘Erlebnis’. Na de oorlog is het park 
bekend geworden als ‘die Anholter Schweiz’. Het park 
en de dierentuin (www.anholter-schweiz.de) zijn via 
een aparte ingang te bereiken, een paar kilometer 
verderop.

Uitstapje over de grens



Bedrijvigheid, winkels en markten

BEDRIJVIGHEID

De economie van de dorpen in Oude IJsselstreek 
heeft nog veel relaties met de oude basis: 
ijzerindustrie langs de Oude IJssel en agrarisch 
gerelateerde bedrijven rond Varsseveld. Het bedrijf 
Kramp is een grote internationale speler op het 
gebied van machine-onderdelen. Als fi etsenmaker 
bij garage Hofs voerde Gert-Jan Kramp begin 20e 
eeuw ook onderhoud uit voor landbouwmachines. In 
tijden van oogst kan stilstand essentiële inkomsten 
schelen. Hij bedacht dat het handig zou zijn om 
onderdelen op voorraad te hebben om zijn klanten 
direct verder te helpen. Kramp levert momenteel 
veel meer dan onderdelen voor de agrarische sector, 
maar de geest die de oude baas over zich had, is 
nog steeds leidend voor het bedrijf.

Oude IJsselstreek bekend om maatwerk
In Terborg ontstaan uit de as van de oude ijzerindustrie 
innovatieve bedrijven zoals 24-7 tailorsteel. Ook dit 
bedrijf is internationaal beroemd vanwege de snelheid 
waarmee maatwerk wordt geleverd, zodat ‘all over the 
world’ bedrijven snel doorkunnen met hun productie.
Lovink heeft zich zelfs al ruim 100 jaar weten aan 
te passen aan de veranderende wereld. En de 
producent van broodbakmachines, Kaak, is een groot 
internationaal producent.
Een bijzonder bedrijf (ook ijzergerelateerd) is 
fi etsenfabrikant Van Raam uit Varsseveld. Het bestaat 
ruim 100 jaar, maar het heeft zich 30 jaar geleden 
gespecialiseerd in aangepaste fi etsen. Daarmee 
was het Achterhoekse bedrijf zijn tijd vooruit, je zou 
kunnen zeggen dat het door zijn bijzondere maatwerk 
de stormachtige vraag heeft gecreëerd.
De arbeidsmoraal in de Achterhoek is groot. In het 
bijzonder in Oude IJsselstreek zijn werknemers 
betrokken en trots op hun bedrijf. Van Raam 
bijvoorbeeld heeft de oudste medewerker van 
Nederland in dienst, de krasse negentiger Henk 
Kluver. Hij vierde in 2011 zijn 75 jarig jubileum bij de 
fi etsenfabrikant uit Varsseveld.

Winkelen op z’n Achterhoeks
In alle dorpen is een keur aan winkels en 
weekmarkten. Naar de bekende winkelformules zoek 
je zelden vergeefs, maar winkelen wordt bijzonder als 
je ook in de speciaalzaken rondneust. Op korte afstand 
liggen Doetinchem en het Duitse Bocholt, met meer en 
vaak grotere voorzieningen.
En laat je ook verrassen door bedrijven buiten de 
dorpen, die vaak in een boerenschuur zijn gestart en 
nu pronken met een moderne etalage of blinkende 
showroom aan een plattelandsweggetje. 

Weekmarkten
In Oude IJsselstreek worden vijf weekmarkten 
gehouden. De grootste markten vind je in Ulft en 
Varsseveld. 

Gendringen : Vrijdag tussen 13.30 en 18.00
Silvolde  : Donderdag tussen 08.00 en 13.00
Terborg : Vrijdag tussen 14.00 en 18.00 
Varsseveld  : Vrijdag tussen 14.00 en 19.30
Ulft  : Zaterdag tussen 09.00 en 14.00 uur
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Wil je meerdere dagen verblijven in Oude 
IJsselstreek? Dan is er keus genoeg! Of je nu op 
zoek bent naar een  eenvoudige overnachting, 
wilt slapen in een tent onder de sterren, kiest voor 
een romantische Bed & Breakfast of voor een 
luxueus verblijf; de mogelijkheden zijn eindeloos! 
Er zijn tientallen campings en minicampings, 
een tweetal hotels en vele bed & breakfast 
adressen, vakantiewoningen en pensions. Maar 
ook voor groepen vind je een aantal stijlvolle 
overnachtingsaccommodaties. 
Geniet van de gemoedelijke sfeer, de gastvrijheid en 
de vriendelijke mensen. 

Hotels
De twee hotels in de gemeente zijn verschillend 
van aard. Hotel-Restaurant De Roode Leeuw in 
Terborg is typisch zo’n hotel waar sinds jaar en dag 
de streekbevolking kind aan huis is. Waar de sfeer 
juist datgene biedt wat de gast zoekt en waar hij 
zich thuis voelt. Precies die sfeer van Achterhoekse 
gemoedelijkheid; een prettige bediening, een fraaie 
entourage en een voortreffelijke maaltijd.
Hotel De Ploeg in Varsseveld is juist geheel nieuw 
en eigentijds, met moderne kamers. Maar zonder 
de kleinschalige en persoonlijke sfeer uit het oog te 
verliezen. Voor de sportieve en recreatieve gasten zijn 
er fi tnesspassen, huurfi etsen en fi ets- en wandelroutes 
beschikbaar. 

Bed & Breakfasts
Op zoek naar een comfortabel bed bij de mensen thuis 
of op het platteland? Bed & Breakfasts en pensions 
zijn er in overvloed! Deze adressen onderscheiden 
zich dikwijls door de gezellige en familiaire sfeer die 
er heerst. Je vindt een scala aan adressen, vooral in 
het groene gevarieerde buitengebied. Hier slaap je in 
oude monumentale boerderijen, idyllisch gelegen  en 
met uitzicht over de landerijen. Het ontbijt is vaak 
streekeigen en biologisch. Beleef het landleven! 

Overnachten

OVERNACHTEN
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De Schuylenburgh

De Schuylenburgh is gelegen in een prachtige natuurlijke omgeving, aan de voet 
van de Paasberg in Silvolde. In ons Grand Café Tobenbroek, serveren wij naast 
de gebruikelijke consumpties, zoals koffie met gebak, de lekkerste broodjes en 
hapjes. Ook voor een diner bent u van harte welkom.
In de zomermaanden is het terras open, waar u van de zon kunt genieten, maar
waar ook schaduwrijke zitjes staan. Zomers is er een uitgebreide ijskaart.  Vanaf 
het terras heeft u uitzicht op de jeu de boules baan, waarvan u gratis gebruik kunt 
maken. Voor de “kleintjes” is er het dierenparkje, met een kleine speeltuin.
Bij de receptie van de Schuylenburgh en ook bij de VVV, zijn diverse fiets- en
scootmobielroutes te koop. Deze routes voeren u langs de mooiste plekjes in de 
omgeving Silvolde.
De Schuylenburgh is volledig toegankelijk voor minder validen en er zijn 
voldoende parkeerplaatsen aanwezig.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.azora.nl of 
www.schuylenburghonline.nl.

Azora locatie de Schuylenburgh
Laan van Schuylenburg 10
7064 AL Silvolde
0315 396999

De Schuylenburgh is gelegen in een 
prachtige natuurlijke omgeving, aan 
de voet van de Paasberg in Silvolde. 
In ons Grand Café Tobenbroek, 
serveren wij naast de gebruikelijke 
consumpties, zoals koffi e met 
gebak, de lekkerste broodjes en 
hapjes. Ook voor een diner bent 
u van harte welkom.
In de zomermaanden is het 
terras open, waar u van de zon 
kunt genieten, maar waar ook 
schaduwrijke zitjes staan. Zomers is er 
een uitgebreide ijskaart.  Vanaf het terras 
heeft u uitzicht op de jeu de boules baan, 
waarvan u gratis gebruik kunt maken. Voor de 
“kleintjes” is er het dierenparkje, met een kleine 
speeltuin.
Bij de receptie van de Schuylenburgh en ook bij 
de VVV, zijn diverse fi ets- en scootmobielroutes te 
koop. Deze routes voeren u langs de mooiste plekjes in 
de omgeving Silvolde.
De Schuylenburgh is volledig toegankelijk voor minder 
validen en er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar 
onze website www.azora.nl of 
www.schuylenburghonline.nl

Azora locatie de Schuylenburgh
Laan van Schuylenburg 10, 7064 AL Silvolde, T. 0315 396999

Overnachten

OVERNACHTEN

Campings
Kamperen in Oude IJsselstreek... dat is genieten 
van rust en ruimte, van mooie natuur en een 
afwisselend landschap. Vooral met kinderen is een 
kampeervakantie echt een feest; de hele dag heerlijk 
in de buitenlucht! Een ruime keuze aan campings 
biedt genoeg mogelijkheden om je kampeervakantie 
hier door te brengen. Veel kampeerterreinen zijn 
kleinschalig, verscholen in het groen of grenzend 
aan een boerenerf. Maar ook zijn er enkele grotere 
levendige campings te vinden, met veel faciliteiten en 
een recreatieprogramma in de zomermaanden. Voor 
ieder wat wils dus.

Overnachten voor groepen
Verbouwde boerderijen, recreatieverblijven en sfeer-
volle vakantiehuizen. Verspreid in de gemeente liggen 
op de mooiste plekken diverse groepsaccommodaties. 
Geschikt voor kleine en grote groepen die een dag op 
pad willen gaan, of juist een paar dagen door willen 
brengen in deze mooie omgeving. Variërend van 

eenvoudig tot comfortabel en luxueus. Een huiselijke 
sfeer, vaak landelijk gelegen, en soms met faciliteiten 
als zwembad of sauna. 

Het complete aanbod van overnachtingsadressen is te 
vinden op de website 
www.vvvoudeijsselstreek.nl/overnachten 



Jaarlijkse evenementen

Februari:  

Engbergenloop, 

verschillende routes rondom natuurgebied Engbergen.  Gendringen laatste zondag in februari

Tuinbeurs SSP-HAL Ulft 

Maart/ april:  

Hen & Weerum wandeltocht Varsselder-Veldhunten 3e zondag maart

Diverse Paasvuren  o.a. in Netterden, Megchelen en Etten 1e Paasdag

Paaseierenrally, 

Auto- puzzeltocht  Gendringen 2e Paasdag

April:  

Voorjaarswandeltocht Terborg 3e zondag april

“De Grote Inzegening” Terborg 

Mei:  

Oude IJsseltocht Ulft 1e zondag mei

Achterhoeks Fietsweekend Varsseveld Hemelvaart

Festivaart Ulft 

Hemelvaart markt Terborg Terborg Hemelvaart

Voorstster Fair Voorst 

Rommelmarkt Scholtenhof Etten 

Int. Terborg Toernooi Terborg 

Huntenkunst Ulft 

Juni:  

Avondvierdaagse Ulft 1e week juni 

Daklozenparty Silvolde Silvolde 

Silvolde aan Zee,

strandvolleybaltoernooi en beachparty Silvolde 1e zaterdag juni

Rommelmarkt Wieken Gendringen 2e Pinksterdag

Zillewoldse Zommermarkt  Silvolde Vaderdag

Gendringse Fietsdagen Gendringen 3e week juni

Juli:  

VVV Zomerfi etstochten Ulft, Terborg, Silvolde 

Popfestival ’t Kroegje Ulft 

Oude Ijsselstreek 65+ festival Ulft 

Zomerfi etstocht Varsseveld Varsseveld 

Augustus:  

VVV Zomerfi etstochten Ulft, Terborg, Silvolde 

Euregio Oldtimer Festival Megchelen 1e weekend aug.

Rommelmarkt Slootermeer Etten 

Zondagfi etstocht Varsseveld Varsseveld 

Huntenpop Festival DRU Industriepark, Ulft 

Achterhoekse Wandelvierdaagse Doetinchem 

Achterhoek Spektakel Tour DRU Industriepark, Ulft 

September:  

Rondje Oude IJsselstreek Gendringen 1e zondag in september

Open Monumentendag diverse 2e zaterdag sept.

Centrumfeest Ulft Ulft 2e zondag sept.

Hippisch Festijn Varsseveld Varsseveld 

Oktober:  

Grenswandeltocht Gendringen 1e weekend oktober

Herfstkleurentocht Varsseveld 

Hakken & Hengstenbal     

De Radstake, Heelweg 

Oktoberfeesten De Radstake, Heelweg 

November:  

Winterfair Engbergen Gendringen 

December:  

Midwinterhoornwandeling Anholter Schweiz/ Megchelen 

Diverse Kerstmarkten o.a. Terborg, Ulft en Varsseveld 

Winterpret Kids Entertainment SSP-HAL Ulft 

VVV Winterwandeltocht  Silvolde Tussen Kerst en Oud&Nieuw

Evenementen
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Evenement Waar? Wanneer? Evenement Waar? Wanneer?

Februari Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Maart/April

April

Mei

Juni



Toeristische informatie

Voor meer informatie over bezienswaardigheden, 
attracties, overnachtingsadressen, routes en 
evenementen, kun je 24 uur per dag terecht op de 
website van de VVV Oude IJsselstreek: 
www.vvvoudeijsselstreek.nl of op de website van 
Achterhoek Toerisme: www.achterhoek.nl 

Of download de app van de VVV of van Achterhoek 
Toerisme in de app-store op je mobiele telefoon.


