
De leukste uittips

vr 30 juli t/m do 5 aug 

Paper Art expo

Stoomtrein rijdt 

Wisent excursie 

Antiek- en curiosamarkt 

Fietsen met gids  

Koopzondag 

Zoek een activiteit op maat

DAGELIJKS 

uitinapeldoorn.nl
Op uitinapeldoorn.nl vind je alle informatie over wat er te doen en te zien is

in Apeldoorn inclusief alle overnachtingslocaties in Apeldoorn. En handig:

in de actuele uitagenda kun je het actuele aanbod van uittips vinden.

CODA Apeldoorn 

lke twee jaar trekt CODA Museum mensen uit heel het

land naar Apeldoorn met de tentoonstelling CODA

Paper Art. Tot 3 december dit jaar draait alles in het

museum weer om de wereld van de papierkunst en-

design. Een must see en een ticket kun je online

bestellen! Tijdens de tentoonstellingsperiode biedt

CODA een uitgebreid activiteitenprogramma.

uitinapeldoorn.nl/coda-paper-art

Marktplein

Het is een begrip in Apeldoorn en ver daarbuiten: de

jaarlijkse Antiek- en Curiosamarkt op het Marktplein

met ruim 200 kramen vol allerhande spullen. 

Er is voor iedereen wat wils: hoogwaardig antiek en

oude, leuke snuisterijen. Van 09:00 tot 16:30 uur en de

toegang is gratis. Leuk te combineren met een bezoekje

aan de binnenstad! 

uitinapeldoorn.nl/antiek-en-curiosamarkt

DI 3 T/M DO 5 AUG 
Paleis Het Loo 

uitinapeldoorn.nl/prinsessendagen

VR 30 JULI EN DO 8 AUG 
Start: Diverse locaties  

Zin in een stevige fietstocht? Het Fietsgilde Apeldoorn

biedt het hele jaar door fietstochten aan onder leiding

van vertellende gidsen.  Zo kom je van alles te weten

over de omgeving van Apeldoorn en geniet je

ondertussen van de natuur. Vrijdag  30 juli een tocht

van 45 km langs monumenten en op donderdag 5

augustus naar Kootwijkerzand. Bijdrage 2,50 pp, ter

plekke te voldoen, vooraf aanmelden via mail

(fietsgilde@ziggo.nl) is noodzakelijk. 

uitinapeldoorn.nl/fietsgilde 

ZO 1 AUGUSTUS 
Apeldoorn 

uitinapeldoorn.nl/stoomtrein-zomerprogramma

Apeldoornse Binnenstad 

DIVERSE DATA 
Berkenhorst 

uitinapeldoorn.nl/een-bisondere-excursie

IEDERE DAG

Door de versoepeling zijn ook weer vele attracties open

voor publiek. Van de tuinen van Paleis Het Loo tot

pretpark Julianatoren, het CODA museum en de

Apenheul. Reserveren is vooraf noodzakelijk. We hebben

alle uitjes die open zijn, voor je verzameld. 

uitinapeldoorn.nl/plan-je-bezoek

DONDERDAG 5 AUGUSTUS  

In de binnenstad is het deze zondag koopzondag. De

meeste winkels zijn open en ontdek de nieuwste

zomermode, interieurtrends en overige hebbedingetjes.

Combineer je bezoek met een bezoek aan de horeca.

Strijk neer op één van de vele terrassen en restaurants.

Tio: Ontdek het CODA museum in de binnenstad waar

de internationale expositie Paperart loopt (vooraf

reserveren noodzakelijk) 

 

uitinapeldoorn.nl/koopzondag-centrum

Maak kennis met de wisent; dit imposante neefje van de

Amerikaanse bison is een tijdje geleden uitgezet op het

terrein van Staatsbosbeheer bij Radio Kootwijk. Op

diverse data en tijdens zijn er fiets/wandelexcursie naar

dit gebied. In circa 3 uur bereik je het gebied met gids.

Betaalde deelname en vooraf reserveren noodzakelijk. 

Diverse locaties  

Paleis Het Loo organiseert in de zomervakantie voor de

Prinsen- & Prinsessendagen. De tuinen en stallen zijn

het sprookjesachtige decor voor dit inmiddels populaire

zomerevenement, waar kinderen zich voor een dag een

échte prins of prinses kunnen voelen. Het programma is

aangepast aan de corona-maatregelen. Vooraf

reserveren noodzakelijk. 

Prins(essen)dagen

De seinen staan op groen: De stoomtrein rijdt weer!  

Geniet op een veilige én verantwoorde manier van

een heerlijk dagjeje uit.  Deze zondag klinkt de

stoomfluit weer over de Veluwe. Meereizen kan

vanuit het museumstation Beekbergen om 10:00u

en 13:30 uur. Vooraf reserveren noodzakelijk

ZO 1 AUGUSTUS
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