
De leukste uittips

vr 9 t/m do 15 juli 

Bijenmarkt Uddel 

Summernight Express 

Wisent excursie 

Ontdek Radio Kootwijk 

Zomerkermis 

Wandeling met gids 

Zoek een activiteit op maat

ZA 10 JULI  

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.

Uddel 

Ontdek alles over het bijenvol tijdens de Bijenmarkt in

Uddel met ruim 60 kramen. Naast honing worden er ook

demonstraties gegeven en/of maak kennis met de oude

ambachten op de Veluwe. De markt is gratis

toegankelijk van 08:00 tot 15:00 uur. 

uitinapeldoorn.nl/biijenmark-uddel 

Kootwijk 

Dompel je onder in de geschiedenis van één van de

meest opmerkelijke gebouwen van Nederland: het

voormalige zendstation Radio Kootwijk. Ontdek op

eigen gelegenheid  het gebouw met artdeco

architectuur bezoeken en ontdek je meer over de

boeiende historie van het zendstation. Combineer het

met een wandeling door de omliggende natuur en

brengt een bezoek aan de monumentale pomphuisjes.

uitinapeldoorn.nl/radio-kootwijk 

ZO 11 JULI  
zwitsal 

uitinapeldoorn.nl/picknicktuin-zwitsal

VR 10 T/M ZO 25 JULI 
Start: De Voorwaarts 

DGoed nieuws voor de kermisfans! De

kermisexploitanten mogen eindelijk weer aan het werk

en presenteren van 10 t/m 25 juli de Zomerkermis 

e kermis met ruim 40 attracties (waaronder een

achtbaan!) is te vinden op het parkeerterrein aan De

Voorwaarts. Het parkeren blijft, zoals elk jaar, gratis.

uitinapeldoorn.nl/kermis 

WO 14 JULI 
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

VR 9 EN WO 14 EN DO 15 JULI  

Het Apeldoornse Gidsen Collectief organiseert weer

wandelingen door Apeldoorn. Deze zaterdag met een

stadswandeling door de Parken. De Parkenbuurt is een

geliefde wijk om in te wonen. Het Oranjepark,

Wilhelminapark en Prinsenpark met hun waterpartijen

geven een gevoel van ruimte en rust. De wandeling start

om 14:00 uur. Aanmelden voor vrijdagmiddag a.s. is

noodzakelijk

uitinapeldoorn.nl/top-10-weekendtips

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  

Next level picknicken? In de  Picknicktuin - Zwitsal 

kun je terecht voor een  lekkere summer-vibe door

middel van (achtergrond)muziek, een saxofonist, leuke

picknick games, entourage en natuurlijk het

belangrijkste; een zeer goedgevulde picknickmand met

heerlijke hapjes en drankjes die met liefde en passie

gemaakt wordt. Bestel een mand en strijk neer! 

Picknicktuin Zwitsal  

Bekijk in de vroege avond de Veluwe eens op een

andere manier, namelijk vanuit de rijdende

stoomtrein! Om helemaal in de romantische sfeer te

komen is het mogelijk om vooraf een borrelpakket

bij te boeken voor een nog smaakvollere reis

voorafgaand van de treinreis kun je tussen 18:30 en

19:15 een 45 minuten durend bezoek brengen aan

het Museumstation Beekbergen. 

ZA 10 JULI    
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