
Ontdek Winterswijk en
geniet van het pure leven!

Een bruisend centrum met een populaire warenmarkt, een uitgebreide 
activiteitenkalender en talloze recreatiebedrijven gelegen in de rust en ruimte van 

het Nationaal Landschap Winterswijk, heten je van harte welkom. We zien je graag!
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Welkom  in Winterswijk

Trots op Winterswijk, dat zijn we. We voelen ons bevoorrecht dat wij hier 
kunnen leven, wonen en werken. Naast het bruisende, veelzijdige centrum 
met de populaire warenmarkt, een uitgebreide evenementenkalender en 
de rust en ruimte van het schitterende Nationaal Landschap Winterswijk 
draagt daar ook onze onderlinge betrokkenheid aan bij. Saamhorigheid en 
naoberschap zijn eigenschappen, die inwoners van oudsher meekrijgen 
en doorgeven aan hun kinderen. Dit vind je terug in het dagelijks leven en 
in het omvangrijke verenigingsleven. In dit 100% Winterswijk magazine 
vertellen we je er graag over. 
Dankzij de regionale functie en de centrale ligging in de Euregio heeft 
Winterswijk faciliteiten, die je in omliggende gemeentes niet vindt. Het 
brede aanbod aan scholen, het streekziekenhuis, het theater, het zeer 
gevarieerde winkelcentrum en een bioscoop, maakt Winterswijk letterlijk 
een gezonde en vitale gemeente. We prijzen ons rijk met de vele kwalitatief 
hoogstaande sportfaciliteiten, waarop op Europees topniveau geacteerd 
kan worden. 

Werkgevers en werknemers vinden in Winterswijk de ideale thuisbasis. 
Een omgeving waar veel waarde wordt gehecht aan ondernemen, 
samenwerken, innovatie en vakmanschap, biedt bedrijven de ideale 
ingrediënten om succesvol te worden en blijven.   

Kom ook naar Winterswijk en ervaar de veelzijdigheid. Of je nu komt 
voor een gezellige dag uit, een fijne vakantie of om te wonen of werken: 
Winterswijk is een actieve Achterhoekse gemeente waar je 100% 
geniet. Namens inwoners, ondernemers en de vrijwilligers van het VVV 
Inspiratiepunt, heet ik je van harte welkom. We zien je graag! 

Joris Bengevoord
de Burgemeester van Winterswijk
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Vitamine W
Vitamine W is een vrij verkrijgbare multivitamine, die gelukshormonen vrij maakt. Ook zorgt een dagelijkse inname van Vitamine W voor goede 
opname van geluksmomenten. Geluksmomenten die je in Winterswijk overal aantreft. Ze zijn groots en zichtbaar aanwezig in het centrum en het 
Nationaal Landschap, maar je beleeft ze daarnaast op onverwachte momenten.  

 Een uitgebreide warenmarkt en gevarieerd winkelen in het centrum 
van Winterswijk. Fantastisch shoppen, lekker borrelen en eten in goed 
gezelschap. Geen zorgen om de parkeermeter want het parkeren is gratis! 

 Een activiteitenagenda waar je U tegen zegt. Het hele jaar zijn er 
leuke, interessante en boeiende activiteiten en evenementen. 

 Dagelijks een portie Vitamine W tot je nemen? Winterswijk biedt een 
geweldige woon- en werkomgeving. We zien je graag!

 Het Nationaal Landschap Winterswijk van maar liefst 22.000 
hectare groot, biedt een ongekende variatie en afwisseling van natuur- en 
cultuurhistorie. 
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 Sfeervolle rustpunten op onverwachte plekken in het Nationaal 
Landschap. Proef de zelfgebakken vruchtentaart en geniet van het goede 
leven.

 Lekker relaxen, luieren, zonnen, plonsen en zwemmen aan het water. 
Sluit de perfecte zomerse dag af met een goed glas wijn en een heerlijke 
maaltijd.  

 Winterswijkse wijnen zijn internationaal bekroond en hebben een 
nog betere afdronk vanaf het terras van de wijnboer met zicht op de 
wijngaarden. 

 Villa Mondriaan is het voormalige woonhuis van Piet Mondriaan. Het 
letterlijke startpunt van zijn omvangrijke, internationale carrière.

Ons geluk zit namelijk ook in kleine dingen. De wijze waarop je begroet wordt. De oprechte aandacht die iedereen voor je heeft. De liefde waarmee je 
kopje koffie wordt geserveerd. Voor ons allemaal vanzelfsprekend maar die door bezoekers als bijzonder worden ervaren. Zet daarom je zintuigen op 
scherp en beleef het pure Winterswijk.  
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Winterswijk  in vogelvlucht
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Winterswijk  in vogelvlucht
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Winterswijk in de regio

100% Winterswijk | 7



Op de pedalen 
in fietsgemeente Winterswijk
Trek erop uit. Krijg die grote, tevreden lach op je gezicht. Ongeacht het jaargetijde en de weersvoorspellingen biedt Winterswijk een geweldig decor om 
per fiets te beleven. Een afwisselend coulissenlandschap waarin grasland overgaat in houtwallen en waarbij je je blijft verwonderen over de lichtinval 
in een van de vele bossen die fietsgemeente Winterswijk rijk is. 
Onderweg stap je af voor een proeverij van bekroonde wijnen in een van de wijngaarden of smul je van de zelfgemaakte taart van de boerin. In deze 
regio vind je het beste van twee werelden: een ontzettend gevarieerd landschap én keuze aan horeca, vaak op hele bijzondere plekken. 
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Fietsknooppuntensysteem: fietsen zonder te verdwalen

Leuke fietsevenementen

Het hele jaar door zijn er verschillende leuke fietsevenementen. De 
kers op de taart is de populaire “Internationale Fiets4daagse”, die eind 
juni plaatsvindt.

Op zoek naar goed uitgekiende fietsroutes die Winterswijk en de (wijde) omgeving aandoen? Bij het VVV 
inspiratiepunt adviseren we je graag. Alle routes zijn samengesteld aan de hand van het Achterhoekse 
fietsknooppuntensysteem, zodat je alleen maar de nummers hoeft te volgen en volop kunt genieten van de 
omgeving. Ook voor een op maat gemaakte fietstocht ben je bij de VVV aan het juiste adres.

Voor outdoor liefhebbers ligt er in Winterswijk een nieuwe, 
spectaculaire MTB route van ruim 35 km. De route kent 
veel afwisseling van single track, brede zandwegen en 
hoogtemeters. De route en opstappunten vind je op de website 
van 100% Winterswijk.

Tip!
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Op verkenningstocht 
door de natuur

Lekker naar buiten, wandelen

Wandelkilometers maken! Ongedwongen struinen of met stevige pas 
door bossen, natuurgebieden of over boerenland. Een onverwachte 
ontmoeting met een trotse fazanthaan of een schuwe ree. Een kleinschalig, 
gevarieerd, eeuwenoud en onaangetast landschap met elkaar verbonden 
door landweggetjes. Iedere bocht vertelt een ander verhaal. Het Nationaal 
Landschap Winterswijk vraagt erom te voet ontdekt te worden.
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Wandelgemeente van het jaar 

Bijzondere wandelroutes

Winterswijk grenst voor 75% aan Duitsland. Bewaakte grens-
overgangen zijn er niet meer maar de oude grensstenen herinneren 
nog aan de grens die er ooit was. Naast de formele overgangen zijn 
er talloze groene grenzen. Kleine, spannende paadjes waarbij je 
ongemerkt Duitsland in wandelt. Wil je de groene grens ontdekken? 
Wandel dan de route via het kommiezenpad.

In 2020 is Winterswijk uitgeroepen tot wandelgemeente van het jaar. De jury roemde de variatie in het landschap en 
de ongekende rust en ruimte die aangenaam verrast. Wandelaars kunnen hun hart ophalen. Er zijn georganiseerde 
wandelingen, een klompenpad, excursies in natuurgebieden, wandelroutes gemaakt door lokale experts, vooraf 
beschreven wandeltochten en een geweldig wandelnetwerk, waarbij je naar eigen inzicht en wens het ideale rondje 
loopt. In het centrum bieden gepassioneerde gidsen ontzettend leuke dorpswandelingen aan. In het hele gebied zijn 
gezellige horecagelegenheden te vinden, zodat ook de inwendige mens getrakteerd kan worden op een heerlijke dag 
in Winterswijk.

Bij het VVV Inspiratiepunt vind je tal van wandelroutes 
die samengesteld zijn door lokale specialisten. Routes 

die je meenemen naar de bijzondere plekjes die vaak alleen 
inwoners kennen. Langs de beek of via dat ene mooie 
bospaadje. Verrassende routes en zeer de moeite waard! 

Tip!
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De steengroeve: de mozaïekvloer 
van Nederland

Geologisch gezien is de gevarieerde bodemopbouw van Winterswijk 
een van de rijkste van ons land. Winterswijk wordt daarom ook wel 
de mozaïekvloer van Nederland genoemd. Dé geologische parel in het 
Nationaal Landschap Winterswijk is de steengroeve in Ratum. De 
steengroeve is sinds de jaren dertig in gebruik. Het Muschelkalk dat wordt 
afgegraven dient als grondstof voor o.a. mobiele telefoons maar wordt ook 
gebruikt in landingsbanen op luchthavens. Door de kalksteenwinning zijn 
miljoenen jaren oude aardlagen direct zichtbaar. Het pad en de uitkijkwand 
langs de groeven bieden een prachtig uitzicht op de verschillende oude 
aardlagen in twee van de vier steengroeven. Met een beetje geluk is er 
zelfs en glimp op te vangen van de oehoe, die hier al jaren zijn broedplaats 
heeft. Wil je meer weten over de steengroeve? Bij VVV Winterswijk 
boek je de wandelexcursie ‘Beleef de Steengroeve’. 

Het unieke natuurwonder van de steengroeve
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De steengroeve: de mozaïekvloer 
van Nederland

De magische zomeravonden van 
Het Steengroevetheater  

De ruige wanden van de steengroeve vormen jaarlijks het decor voor 
de spectaculaire zomerse voorstellingen van Het Steengroevetheater. 
Het orkest, de zangers, de dansers, de vele vrijwilligers en de 
bijzondere omgeving zorgen voor sensationele en onvergetelijke 
theaterbelevenis.

240 miljoen jaar terug in het triastijdperk bestond de aarde uit een oceaan en een supercontinent met een binnenzee. 
Deze beschutte binnenzee wordt beschouwd al de kraamkamer van nieuwe soorten. De westelijke kustvlakte van de 
binnenzee was op de plek waar nu Winterswijk ligt. Doordat de kustvlakte bij tijd en wijle droogviel was het de ideale 
plek voor zowel land- als zeedieren. Een unieke plek op aarde en het maakt dat er ook nu nog steeds belangrijke fossiele 
vondsten worden gedaan van schelpen, vissen en insecten, maar ook van pootafdrukken en botten van sauriërs!

Download de Winvred App, dé digitale en 
interactieve gids in de grensregio en krijg meer 
informatie over de steengroeve. 

Tip!

Spannende geologische vondsten
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In het zadel door Winterswijk

Ultiem gevoel van vrijheid

Te paard door het Nationaal Landschap Winterswijk. De wind die door 
je haren speelt, de zon op je gezicht en kilometers zandwegen waar je 
volop in galop kunt.  Het staat garant voor een ultiem gevoel van vrijheid. 

Niet verwonderlijk dat ruiters dol zijn op de hippische gemeente 
Winterswijk. Naast internationaal erkende topfokkers en professionele 
ruiters, wonen er van oudsher vele paardenliefhebbers die hobbymatig 
met de paardensport bezig zijn. Helemaal niet vreemd, want in het 
Nationaal Landschap vind je de perfecte uitvalsbasis met veel groen, 
voldoende ruimte, zandwegen en uitrijmogelijkheden.
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Uitdagende evenementen

Bed & stal

Spectaculaire evenementen zoals de jaarlijkse slipjacht, het Concours 
Hippique, de paardenvierdaagse, de diverse marathons, veldritten en 
menwedstrijden maken Winterswijk het hele jaar door een waar eldorado 
voor paardenliefhebbers.  

Ruiters, koetsiers en hun paarden zijn van harte welkom in 
diverse gastvrije accommodaties waar, naast een fijn verblijf voor 
ruiters, ook is voorzien in een goed onderkomen voor hun paarden. 
Onderweg zijn er rustplekken waar paarden vastgezet en verzorgd 
kunnen worden. 

Ruiterkeuzenetwerk 

In het Nationaal Landschap Winterswijk vind je een 
bewegwijzerd ruiterkeuzenetwerk van maar liefst 
230 kilometer. Aangelegd door ruiters en menners en 
ideaal om zelf heerlijke buitenritten samen te stellen.

Tip!
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Bekijk Winterswijk door de ogen
van de grootmeester
Museum Villa Mondriaan

Piet Mondriaan is onlosmakelijk met Winterswijk verbonden. Hij 
bracht zijn 8e tot 20e levensjaar door in Winterswijk in een villa aan 
de Zonnebrink. Hier ontdekte hij zijn passie voor tekenen en schilderen 
en werkte hij aan de ontwikkeling van het talent dat hem zou doen 
uitgroeien tot een van de belangrijke vernieuwers van de schilderkunst, 
beeldende kunst en architectuur. Maak kennis met het levensverhaal 
van Piet Mondriaan in zijn oorspronkelijke woonhuis, dat samen met de 
naastgelegen galerie en het hoekhuis is gerenoveerd en omgetoverd tot 
Museum Villa Mondriaan. 
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Fietstocht in de sporen van Piet Mondriaan

Fiets de route via locaties waar de jonge Piet heeft geschilderd. Laat je 
meevoeren door het schilderachtige coulisselandschap, langs monumentale 
boerderijen, uitgestrekte vergezichten en pittoreske dorpstaferelen en 
bezoek de plaatsen waar Mondriaan zijn sporen naliet. De routes zijn 
verkrijgbaar bij Museum Villa Mondriaan en bij het VVV Inspiratiepunt.

Het vroege werk en wisselende tentoonstellingen

Het museum toont naast een wisselende tentoonstelling, een 
prachtige selectie van de vroegere schilderijen en tekeningen uit 
de wereldberoemde Mondriaancollectie. Door de werken steeds 
in een nieuwe context te plaatsen, biedt Villa Mondriaan haar 
bezoekers een zeer verrassende, complete en interactieve beleving 
die ook buiten het museum te ervaren is met de app Winvred, in een 
wandelroute en een fietsroute. Het museum organiseert daarnaast 
leuke workshops.

Escaperoom
Laat je opsluiten in een superleuke escape room 
en ontrafel het Mysterie van Mondriaan door 
puzzels en raadsels op te lossen. Kijk voor meer 
informatie op www.escaperoomwinterswijk.nl.

Tip!
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Kunst en cultuur voor jong en oud

 

Winterswijk bruist

Sinds jaar en dag is Winterswijk een grote inspiratiebron voor 
kunstenaars. Grote namen als Piet Mondriaan, Gerrit Komrij en Max van 
Dam zetten hier hun eerste zielenroerselen op papier. Ook vandaag de 
dag zijn er veel kunstenaars die hun inspiratie vinden in de rust, de ruimte 
en het prachtige landschap. Ook in de openbare ruimte is er veel aandacht 
voor kunst. Op diverse plekken in Winterswijk vind je creaties van lokale 
kunstenaars. Villa Mondriaan, Transit Oost, de Wereld van Wenters, 
Theater Astoria en de Museumfabriek nodigen je van harte uit om hun 
bijzondere locaties en collecties te bekijken. In Winterswijk genieten jong 
en oud van kunst en cultuur.
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Het Steengroevetheater

Theatervoorstellingen

Beleef een magische avond vol spektakel in de steengroeve, waar jaarlijks 
een bijzondere voorstelling van Het Steengroevetheater te zien is, tegen 
een achtergrond van rotswanden in de dertig meter diepe groeve. Een 
onvergetelijke ervaring! Meer informatie vind je op steengroevetheater.nl.

Bezoek de diverse musea, exposities, beeldentuinen en 
tentoonstellingen en laat je inspireren door werken van vroeger en 
nu. Liefhebbers van voorstellingen kunnen terecht in Theater De 
Storm, de culturele huiskamer van Winterswijk, waar jaarlijks meer 
dan honderd professionele producties te bewonderen zijn. In de 
zomer biedt het openluchttheater een intiem decor voor kleinkunst en 
in het monumentale doopsgezinde kerkje kun je regelmatig genieten 
van klassieke concerten en lezingen.

Via het VVV inspiratiepunt kun je een begeleide dorpswandeling 
reserveren. Een enthousiaste, vrijwillige gids vertelt je graag 
over de bezienswaardigheden, monumenten en geschiedenis 
van ons centrum. Deze leuke rondleiding wordt een aantal 
malen per week gegeven.  

Tip!
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Uitrusten, opladen 
en onthaasten

Op vakantie

Dat heerlijke gevoel van die momenten waarop je helemaal niets hoeft en je zelf 
kunt bepalen wat je gaat doen. Samen genieten van de dag die aan je voeten ligt. 
Die vrijheid, dat is vakantie! Of je nu met blote voeten ontbijt op de camping, met je 
vrienden op het leven proost tijdens de borrel in de groepsaccommodatie of met 
je geliefde verblijft in een sfeervolle B&B: onthaasten en genieten van het pure 
leven doe je in Winterswijk. Voor iedere gelegenheid is er, zowel in het veelzijdige 
winkelcentrum als in het groene buitengebied in het Nationaal Landschap, een 
ruime keuze aan de perfecte accommodatie. 

100% Winterswijk | 20



Een mooie tijd met vrienden, 
qualitytime met je partner of een 

zonnige familievakantie met het hele 
gezin? Je bent van harte welkom!

Welkom!

Ruim 220 recreatiebedrijven
staan voor je klaar

Kampeerliefhebbers hebben een ruime keuze aan gezellige, 
comfortabele en royaal opgezette familiecampings en knusse 
minicampings op de boerderij, waar je onderdeel mag zijn van 
het dagelijkse boerenleven. Groepen kunnen terecht in bijzonder 
gelegen groepsaccommodaties. Een aantal groepsaccommodaties 
zijn ondergebracht in oude Scholtenboerderijen. Bungalowparken 
en privé eigenaren bieden fijne vakantiehuizen met veel privacy. 
Daarnaast bieden sfeervolle hotels en unieke Bed & Breakfast 
gelegenheden een heerlijke verblijfplaats.  
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Van harte welkom
bij VVV Inspiratiepunt Winterswijk

We zien je graag! 

Het oude raadhuis, aan de rand van het fraaie Vrijheidspark, is een van de 
meest markante gebouwen in het centrum van Winterswijk. In de jaren 
30 ontworpen als gemeentekantoor, huisvest het nu een modern VVV 
inspiratiepunt. Een unieke VVV waar je op een interactieve en visuele 
manier kennismaakt met Winterswijk en haar omgeving. Luister naar de 
tips van inwoners via de verhalenboom, bekijk bijzondere vondsten uit de 
steengroeve en stel aan de hand van de digitale kaarten je ideale fiets- of 
wandeltocht samen. 
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Tips van insiders
Wil je shoppen, de omgeving ontdekken, golfen, wandelen, fietsen, 
lekker eten, wijngaarden bezoeken of die ene bijzondere tuin 
bekijken? Kom dan naar het VVV Inspiratiepunt voor meer 
informatie. Het is het ideale startpunt van een bezoek aan onze 
gemeente. Een team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers 
staat klaar om je over de vele bezienswaardigheden, de leukste 
activiteiten en de mooiste routes te vertellen. Ook voor tips over 
verborgen pareltjes in Winterswijk én de Achterhoek kun je hier 
uitstekend terecht. We helpen je graag op weg. 

Buiten onze openingstijden vind je alle 
informatie, de activiteitenkalender en 
evenementen op de website van 100% Winterswijk.
www.100procentwinterswijk.nl

Tip!
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Lekker lang aan tafel 

Om van te watertanden

Ook op culinair gebied heeft Winterswijk veel te bieden. Gastronomie en gastvrijheid versterken elkaar en halen hier het beste in elkaar naar boven. 
Midden op de dag of in de late uurtjes, het is altijd tijd voor een goede maaltijd. Zowel in het centrum als in het groene buitengebied vind je bijzondere 
restaurants, cafes en terrassen. Heerlijk borrelen op het terras, lunchen in een gezellig eetcafé of uitgebreid genieten van de culinaire talenten van de 
chef in een van de goede restaurants die Winterswijk rijk is. Neem het ervan en trakteer je zelf!
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Dineren in een watermolen, aan het water of midden in het bos? 
Ontdek de Winterswijkse restaurants die niet alleen opvallen door 
de menukaart, maar ook vanwege de bijzondere locatie. Da’s dubbel 
genieten.

Van eigen bodem
Wil je echt de smaak van Winterswijk 
proeven? Schuif dan eens aan bij 
een van de gelegenheden die zich 
hebben gespecialiseerd in koken met 
ambachtelijke en pure streekproducten. 

Tip!
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Proef  het platteland,
dat smaakt naar meer!

IJs van Clara Bella
Het allerlekkerste toetje van Winterswijk is toch wel 
het ambachtelijke boerenijs van Clara Bella. De familie 
Te Winkel maakt dit heerlijke ijs op ambachtelijke 
wijze, met melk van hun eigen melkkoeien.

Geitenkaas van De Brömmels
Bij De Brömmels in het Winterswijkse Woold is van alles te beleven. Zo 
vind je er een geitenboerderij met eigen kaasmakerij, een proeflokaal met 
terras en een winkel met geitenkaas en andere streekproducten.

Kwaliteitswijnen van 
Wijngaard Hesselink
De miljoenen jaren oude 
kalksteengrond onder de wijngaard 
geeft een unieke smaak aan de 
lokale wijnen van Wijngaard 
Hesselink. Proef en geniet op het 
grote terras met uitzicht op de 
wijngaard.

Wentersch speciaalbier
Smaakvolle speciaalbieren bereid met alleen de beste 
ingrediënten uit de directe omgeving. Bierbrouwerij 
Wentersch brouwt Winterswijkse bieren met een uniek 
karakter, op ambachtelijke wijze. En dat proef je!

Wil je de smaak van Winterswijk beleven? Verwen je zintuigen met de allerbeste lokale smaakmakers en proef de heerlijkste lekkernijen uit de streek. 
Van smaakvolle boerenkaas van verse koeien- of geitenmelk, zomerhoning van een bijenvolk uit de buurt en ambachtelijk gestookte likeuren en lokale 
kwaliteitswijnen tot vers geplukte kruidenthee en huisgemaakte jam en chutney van fruit uit de boomgaard. De Winterswijkse streekproducenten 
werken met liefde en passie aan lokale lekkernijen. En dat proef je! Hier vind je een greep uit de Winterswijkse streekproducenten. Een volledig 
overzicht vind je op www.100procentwinterswijk.nl.
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Boerenzuivel 
van Kemper Schoap
De familie Verink maakt heerlijke 
schapenkaas, yoghurt, kwark 
en hangop van verse melk van 
de eigen schaapskudde. Echte 
boerenzuivel, zonder onnodige 
toevoegingen en bewerkingen. 

Likeurstokerij 
Het Laatste Woord
Ambachtelijk gestookte likeuren en destillaten vind je bij 
Likeurstokerij Het Laatste Woord. Zelfs een likeur met 23 karaat 
echt Winterswijks Goud kan hier gedronken worden!

Honing van Imkerij Van Waardenburg
Verscholen op de mooiste plekjes van het Nationaal 
Landschap Winterswijk, staan de vijf bijenstallen van 
Mario van Waardenburg. De bijen worden ingezet voor 
het bestuiven van diverse fruitsoorten en zorgen voor de 
heerlijkste voorjaars-, zomer- en lindehoning.

Groente van ’t Goed Elferdinck
Met veel liefde verbouwt de familie Kruisselbrink aardappelen, uien en 
asperges op Wooldse grond, bij hun karakteristieke boerderij uit 1840, 
genaamd Elferdinck. Deze overheerlijke producten zijn te koop in de 
oude schoppe, die tot boerderijwinkel is verbouwd.
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Aarde-Werk De Stegge
Aarde-Werk De Stegge inspireert bezoekers tot een duurzame levensstijl met respect voor de 
natuur. Hier vind je biologische kruidenthee, geneeskrachtige tincturen en zalven, lekkernijen 
en wellnessproducten, gemaakt van ingrediënten die ter plekke groeien.

Geluk in een kopje
De koffiemelanges van Hesselink Koffie worden op 
ambachtelijke wijze gebrand en door het hele land 
gedronken. Fijnproevers halen hier hun hart op, want 
naast koffie vind je er ook diverse theesoorten en 
lekkernijen.

Bloemen uit Corle
Sinds 1997 kweekt de familie Te Kronnie op 
Winterswijkse grond in Corle prachtige bloemen 
en planten, die je kunt kopen bij de zelfbediening 
bloemenkraam aan de weg. Prachtig!

Melk tappen bij de boer
Heb je wel eens échte verse melk geproefd, 
rechtstreeks van de koe? Bij melkveebedrijf 
Oonk in Miste kan dat 24 uur per dag. Op het 
terrein vind je een heuse melktap, waar je zelf 
de melk kunt tappen. Verser dan vers!

Proef  het platteland,
dat smaakt naar meer!
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Verse vis van Deunk
Voor de lekkerste verse vis ben je bij zeevisgroothandel Deunk aan 
het juiste adres. Richard en Jeanet kweken al ruim 25 jaar meerval en 
vanuit hun winkel verkopen heerlijke vis en rundvlees van eigen koeien.

Boerenkaas van De Harmienehoeve
Echte Winterswijkse boerenkaas van de roodbonte koeien van de 
familie Boeijenk koop je bij Kaasboerderij De Harmienehoeve. Proeven 
kan natuurlijk ook, want de goedgevulde pannenkoeken van de herberg 
worden met eigen melk en kaas bereid.

Met zorg gemaakt
Bij zorgboerderij De Olden Gaorden maken ouderen en mensen 
met een beperking jam en kruiden van gewassen uit eigen 
moestuin. Ook vind je er handgemaakte houten producten zoals 
nestkastjes en voederhuisjes.

Meel van Sevink Mölle
Molenaars gebruiken de kracht van de wind en de 150 jaar oude molen 
voor het malen van producten uit tarwe en rogge. De beroemde Sevink 
mix voor pannenkoeken en kruidkoek zijn hiervan het resultaat. Echte 
ambacht!
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Urenlang strandplezier  
en lekker actief zijn op het water

Eindeloze zomerdagen

Verlang je ook zo naar die lange zomerse dagen waarop niets hoeft en 
alles mag? Dagen waarop je al vroeg de zon op je huid voelt en waarop het 
lekker lang licht blijft. Dagen die erom vragen om aan het strand door te 
brengen. Dus slippers aan, handdoek mee en op naar het Winterswijkse 
water! Neem een duik van de hoogste plank van het Strandbad, ga 
bootje varen bij de Boven-Slinge, of staar vanaf een recreatieplas met 
je voeten in het zand naar de ondergaande zon. Zomerse dagen zorgen 
voor ontspanning en geven energie. Wat heerlijk dat er in deze bosrijke 
omgeving ook voldoende zwemmogelijkheden zijn om optimaal van een 
magische zomer te genieten.
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Waterpret

Zwemmen kan op verschillende plekken. Campinggasten genieten 
van de prachtige zwembaden op hun eigen vakantiepark. Ook 
is er een openbaar zwembad en een zeer fraai gerestaureerd 
jaren-30 openlucht Strandbad met ligweides. De recreatieplassen 
het Hilgelo en de Slingeplas in het nabijgelegen Bredevoort, zijn 
grote zwemmeren met ruime ligweides, de nodige voorzieningen 
en activiteiten voor een dag aan het water. Wie zelf de omgeving 
wil ontdekken, huurt een kano. Een heerlijke zomerse dag vol 
strandplezier verleng je natuurlijk met een goed glas en een lekkere 
maaltijd op een gezellig terras of in een van de leuke restaurants. 
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Hartelijk welkom op de gezelligste 
markt van de Achterhoek
Iedereen houdt van de gezellige drukte van een warenmarkt waar van alles te koop is. Het is een feest van kleur, geur en er heerst een geweldige 
sfeer. De plek waar je elkaar ontmoet, waar de grappen en grollen van de marktkoopmannen een glimlach op je gezicht toveren en waar je de wekelijkse 
boodschappen doet. Van heinde en ver trekt de markt op woensdagmorgen en zaterdag een grote schare liefhebbers naar het oude centrum van 
Winterswijk. Niet verwonderlijk, want deze warenmarkt is de gezelligste markt in de regio. Uniek gelegen rondom de statige Jacobskerk, in het 
bruisende hart van het dorp. Aan de rand van het plein vind je gezellige terrassen en maar liefst vier grote winkelstraten komen uit op het marktplein.
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Gastvrij
gratis

parkeren

Ontdek de warenmarkt
De grote zaterdagmarkt heeft een keur aan leuke én lekkere 
waren. Van bloemen, fruit, specerijen, Oriëntaalse delicatessen, 
kaas en stroopwafels tot versgebakken vis. En dat is uiteraard 
slechts een kleine greep uit het heerlijke aanbod. De markt op 
woensdag is kleinschaliger opgezet en biedt alles wat je nodig 

hebt voor de dagelijkse boodschappen.

Met ruim 1300 gratis centrum 
parkeerplaatsen staat je auto 

altijd dichtbij. Volg de P-ring voor de 
parkeerplaatsen. 100% Winterswijk | 33



Het centrum van Winterswijk:
sfeervol en verrassend veelzijdig

Eindeloos winkelplezier

Op je gemak struinen door karakteristieke winkelstraten die uitkomen 
op het sfeervolle, centrale marktplein met haar gezellige terrassen. Een 
leuk gesprek met de eigenaresse van een speciaalzaak, terwijl zij je helpt 
bij het uitzoeken van dat ene speciale cadeau. Een mooie vondst in dat 
kleine boetiekje in dat prachtige pand. In het bruisende winkelcentrum 
van Winterswijk vind je bekende winkels van grote landelijke ketens, 
unieke boetiekjes, hippe shops en uitstekende speciaalzaken van lokale 
ondernemers. Deze combinatie maakt Winterswijk tot hét winkelcentrum 
in de regio en het staat garant voor eindeloos winkelplezier. 
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Gratis parkeren

Gastvrij genieten

Geen zorgen om de parkeermeter, die is er namelijk niet! In Winterswijk 
zijn ruim 1300 gratis parkeerplaatsen op loopafstand van het centrum. 
Een aantal parkeerplaatsen zijn voorzien van laadpalen voor elektrische 
auto’s. Kom je met een e-bike? Bij het oude raadhuis aan het Vrijheidspark 
kun je deze stallen én opladen.

Rondom de markt, op de pleintjes en in de winkelstraten is er een fijn 
aanbod van cafés, lunchrooms, restaurants en gezellige terrassen. 
Van een lekkere daghap in een bruin café tot uitgebreide culinaire 
hoogstandjes in een trendy restaurant. In Winterswijk gaan 
shoppen, gastronomie en gastvrijheid hand in hand. 

Koopzondag & koopavond 
Iedere laatste zondag van de maand is er koopzondag 
en op vrijdagavond zijn de meeste winkels geopend 
tot 21.00 uur. Extra koopzondagen vind je terug in 
de agenda van 100% Winterswijk. 

Tip!
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Meddosestraat
Met recht wordt dit een van de mooiste winkelstraten van Winterswijk genoemd. We komen er 
graag. Een sfeervolle straat met oude panden en louter speciaalzaken gerund door enthousiaste 
lokale ondernemers.  Aan het begin van de straat, met uitzicht op de Markt zijn twee leuke café-
restaurants. Verder op in de straat vind je onder andere een stijlvolle fashion en lifestyle zaak, de 
bioscoop, een gezellig tapasrestaurant, een drankenspeciaalzaak, gespecialiseerd in whisky, een 
ondermode zaak, een bloemenzaak en een leuk koffiehuis met prachtige serviezen en een sfeervol 
terras. Het is slechts een greep uit de veelzijdige speciaalzaken die je in deze straat zult zien. 
Breng zeker ook een bezoek aan het museum Wereld van Wenters. Als je in de Meddosestraat 
bent, ga dan voorbij de bioscoop het smalle steegje in en neem een kijkje in de Nieuwstraat. 
De Nieuwstraat is een van de meest historische straatjes in het centrum. Vroeger heette het 
de Lappenbrink, een directe verwijzing naar de Winterswijkse textielindustrie. In de oude 
dorpsboerderijtjes verdienden huisvrouwen extra geld met hun weefgetouwen. Piet Mondriaan 
schilderde het doek “Op de Lappenbrink”, een afbeelding van dit schilderij hangt in de Nieuwstraat. 
Kortom de Meddosestraat is een absolute must tijdens een bezoek aan het winkelcentrum.

OEDING/BOCHOLT

OEDING/BOCHOLT

VREDEN

GROENLO/ENSCHEDE

Meddosestraat
Meddosestraat
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GUSTO BORRELEN & CULINAIR 
GENIETEN

Gusto streeft ernaar om mensen te verbinden en 
te laten genieten van smaakvolle gerechten en 
gedurfde combinaties. 

Meddosestraat 1, 7101 CS  Winterswijk
+31(0)543 530 239  www.beleefgusto.nl

EFFE ANDERS WINTERSWIJK

Hier doen ze het effe anders
Op de kaart vind je bekende gerechten en smaken, 
maar dan met een twist. Alles is huisgemaakt, vers 
en origineel. 

Meddosestraat 3, 7101 CS WINTERSWIJK
+31(0)543 538 044  www.effeanderswinterswijk.nl

KKLUP | INTERIEUR · FASHION · 
STYLING

Kklup is dé shop voor de gaafste interieur- en 
fashiontrends in Oost Nederland. Bij Kklup draait 
het om beleving, sfeer, service.

Meddosestraat 5, 7101 CS Winterswijk
+31(0)543 234 000   www.kklup.nl

ANKA BEAUTYSALON

Een moment voor ontspanning en rust onder het 
genot van een kopje koffie of thee.

Meddosestraat 9, 7101 CS Winterswijk
+31(0)6 4483 1276 www.beautysalonanka.nl

TOP ART CADEAUWINKEL

In deze leuke cadeauwinkel verkopen mensen met 
een beperking cadeaus en kunstwerken. Je loopt 
als bezoeker de kans om de maker van zijn of haar 
cadeau tegen het lijf te lopen. 

Meddosestraat 11 -13, 7101 CS Winterswijk
+31(0)543 531 968 www.estinea.nl

SECOND TIME

De naam zegt het al; hier worden 2e hands dames- 
en heren kleding en accessoires (ceintuurs, sjaals, 
schoenen, tassen en sieraden) verkocht.

Meddosestraat 17, 7101 CS Winterswijk
+31(0)543 524 342

SLIJTERIJ PROEF BELEEF & GENIET, 
(PB&G)

Deze mooie slijterij is een dranken speciaalzaak met 
een zeer ruim assortiment. PB&G is gespecialiseerd 
in single malt whisky, ca. 275 verschillende soorten.
Proef Beleef & Geniet

Meddosestraat 23, 7101 CT Winterswijk
+31(0)543 539572  www.proefbeleefgeniet.nl
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EVA ONDERMODE

Lingerie en onderkleding voor iedereen, ook 
wanneer je geen standaard maat hebt. De collectie 
omvat mooie betaalbare lingerie in cup A tot en met 
J, protheselingerie, badkleding, ondergoed, panty’s en 
sokken. 

Meddosestraat 25, 7101 CT Winterswijk
+31(0)6 4882 4439 www.evaondermode.nl

GALERIE FOTO OBJECTIEF

Prachtige wanddecoraties in de vorm van fotografie. 
Verder kun je er terecht voor lijsten, passe partouts, 
wens- en ansichtkaarten.

Meddosestraat, 27 Winterswijk
+31(0)6 4799 4176 www.foto-objectief.nl

KOFFIEHUIS DE KOETS

Koffiehuis de Koets is veel meer dan koffie alleen!
Koffie & Thee | Serviezen | Bestek | Kado’s 
Lekkernijen | Cadeaupakketen voor elke gelegenheid

Meddosestraat 33, 7101 CT Winterswijk
+31(0)543 512 692   www.de-koets.nl

JOSEFINADESIGN, KIMONO’S EN MEER

Verwen jezelf met een unieke kimono! 

Meddosestraat 41, 7102 CT Winterswijk
+31(0)6 3430 8777  www.josefinadesign.nl

BIZARRA VINTAGE 

Deze gastvrije kledingzaak geeft je het gevoel van 
de jaren 60. Bizarra is gespecialiseerd in vintage, 
tweedehands kleding, nieuwe kleding in de vintage 
style, gala jurken en bijpassende accessoires.  

Meddosestraat 45, 7101 CT Winterswijk
+31(0)6 1256 7437

WESTERA, PIANO’S & VLEUGELS

Westera piano’s & vleugels biedt een breed 
assortiment van nieuwe en gebruikte piano’s & 
vleugels.

Meddosestraat 51, 7101 DG Winterswijk
Tel: +31(0)543 513049   www.piano-kopen.nu

JUWELIER SELLINK

Horlogemaker, goudsmid en juwelier.

Meddosestraat 53, 7101 CT Winterswijk
+31(0)543 512 195

BAKKERIJ HEYERMAN

Meddosestraat 57, 7101 CT Winterswijk
+31(0)543 530 775 www.heyerman.nl
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PIEKFIJN KAPPERS

Kapsalon met passie voor haar.

Meddosestraat 14, 7101 CV Winterswijk
+31(0)543 533 473  www.piekfijnkappers.nl

THE GALLERY TAPAS & WIJNEN

Sfeervol borrelen met een heerlijk hapje. Laat je 
verrassen door de tapasbar en geniet van kleine 
warme of koude gerechtjes. 

Meddosestraat 8, 7101 CV Winterswijk
+31(0)543 530 773  www.skopein.nl

SERVICETHEATER SKOPEIN

De gezelligste bioscoop in de regio. Overzichtelijk en 
gemoedelijk. 

Meddosestraat 6, 7101 CV Winterswijk
+31(0)543 521 515  www.skopein.nl

JASPER MUZIEK

Plaatselijke muziekwinkel met de beste merken. 
Voor reparaties aan gitaren en versterkers ben je 
hier aan het goede adres.

Meddosestraat 58, 7101 CW Winterswijk
+31(0)543 530374  www.jaspermuziek.nl

MUSEUM ‘WERELD VAN WENTERS’

Dit museum laat je verschillende aspecten van 
de geschiedenis van Winterswijk zien. In de 
expositieruimtes zijn verschillende wisselende 
tentoonstellingen te zien.

Meddosestraat 40, 7101 CW Winterswijk
+31(0)543 533 533 www.vereniginghetmuseum.nl/

wereld-van-wenters

EMBSEN LICHT EN ADVIES

Embsen Licht en Advies heeft een eigentijdse 
collectie verlichting in zowel klassiek als modern. 

Meddosestraat 36, 7102 CW Winterswijk
+31(0)6 5108 5248   www.embsenlichtenadvies.nl

CADEAUWINKEL KADOOSJE

Cliënten van De Lichtenvoorde verkopen hier leuke, 
handgemaakte producten en mooie woonaccessoires. 
Bij Kadoosje leren zij zelfstandig te werken en doen 
ze mee in de maatschappij. 

Meddosestraat 30, 7102 CW 
+31(0)85 273 8615  www.delichtenvoorde.nl

GAAF BLOEMBINDER

Je kunt bij Gaaf Bloembinder terecht voor 
bloemen, planten, gelegenheidsbloemwerk, bloem-
abonnementen en workshops.

Meddosestraat 18, 7101 CW Winterswijk
 +31(0)6 1101 7436  www.gaafbloembinder.nl

HAN’S HAAR

Kapsalon

Meddosestraat 14b, 7101 CV Winterswijk
+31(0)543 530 308 
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Ratumsestraat
In de gemoedelijke Ratumsestraat vind je diverse speciaalzaken, waar 
je altijd kunt rekenen op een hartelijke ontvangst en een vakkundig 
advies. Naast een van de grootste drogisterijen van Nederland, tref je 
hier onder andere knusse boetiekjes, hobbywinkels, interieurzaken en een 
gespecialiseerd kappershuis. Museum Villa Mondriaan ligt aan het einde 
van de straat. Ook hier is volop gratis parkeergelegenheid in de directe 
omgeving. Het groene Scholtenbrugpark met de Whemerbeek, in de 
zomermaanden vaak het decor voor diverse evenementen, ligt om de hoek. 
De Ratumsestraat mondt uit op het gezellige Winterswijkse marktplein 
met vele cafés en restaurants, waar het heerlijk toeven is. Vergeet niet om 
af en toe even omhoog te kijken, zeker op nummer 8. De prachtige oude 
gevels in Art Nouveaustijl, te herkennen aan de sierlijke, vloeiende lijnen 
en het glas in lood, zijn uniek. 

OEDING/BOCHOLT

OEDING/BOCHOLT

VREDEN

GROENLO/ENSCHEDE

RatumsestraatRatumsestraat
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MOOI MAN

Mooiman staat voor actuele mode zowel casual als 
chiq met een Italiaanse look. Vanzelfsprekend staan 
kwaliteit en service voorop.

Ratumsestraat 6, 7101 MV Winterswijk
+31(0)543 450 317 www.mooimanmeermode.nl

BUBBLES HAIR & BEAUTY

Voor de laatste haarmode trends en beauty skills.

Ratumsestraat 8, 7101 MV Winterswijk
+31(0)543 512 858 www.bubbleshairbeauty.nl

HANNET LEUSSINK

Handwerkwinkel met een zeer ruim assortiment 
handwerk benodigdheden.

Ratumsestraat 8, 7101MV Winterswijk
+31(0)543 517 402

BERE-GOED SECOND HAND FOR KIDS

Ratumsestraat 12-1, 7101 MV Winterswijk
+31(0)543 521 624 www.beregoedkinderkleding.nl

WOONWINKEL HARTJE WINTERSWIJK

Naast producten van Annie Sloan worden er ook 
haak- en breigaren van Drops en andere leuke kook- 
en woonspulletjes verkocht. 

Ratumsestraat 24, 7101 MV Winterswijk
+31(0)543 450 927 www.hartje-winterswijk.nl

DOUBLE U WOMENSWEAR

Double U is een winkel vol met moderne en leuke 
damesmode vanaf de maten 44 tot en met 60.

Ratumsestraat 36, 7101 MV Winterswijk
+31(0)543 535 919 www.doubleuwomenswear.nl

UW HIPPE HOND 

Trimsalon & Shop ~ omdat uw hond het waard is.

Ratumsestraat 38, 7101 MV Winterswijk
+31(0)6 1031 5845 www.uwhippehond.nl

KAPPERSHUIS DE VRIES

De Curlsys specialist van Nederland. 

Ratumsestraat 94, 7101 MV Winterswijk
+31(0)543 512 480 www.kapsalondevries.nl

SENZO LIVING

Senzo Living is het label dat is uitgegroeid tot een leuke 
collectie van niet alleen zitmeubelen, maar ook (klein)
meubelen, woonaccessoires, kinderslaapkamers en 
een matrassen- en boxspringlijn.

Ratumsestraat 96, 7101 MV Winterswijk
+31(0)543 530 520 www.senzoliving.nl

HOBBYHUIS HEINEN

Detailhandel in doe-het-zelf artikelen.

Ratumsestraat 53, 7101 MT Winterswijk
+31(0)543 513 597

DA + MOOI ’T CENTRUM

In de grootste DA+Mooi winkel van Nederland 
vind je een uitgebreid assortiment op drogisterij en 
parfumerie gebied, geadviseerd door een team van 
vakspecialisten.

Ratumsestraat 29, 7101 MS Winterswijk
+31(0)543 532 833 www.da.nl

KLAAS VAAK BEDTEXTIEL

Het vertrouwde adres voor hoogwaardige en 
comfortabele bedden en textiel. Je vindt er o.a. 
dekbedden, dekbedovertrekken, bedtextiel, badtextiel, 
en matrassen.

Ratumsestraat 25, 7101 MS Winterswijk
+31(0)543 550 005 www.klaasvaakbedtextiel.nl

MAXINE, MODE EN MEER

Een mode-boetiek met net even weer die bijzondere 
Mode en Mode-accessoires, Horloges, Sieraden, en 
die lekkere TapParfum.

Ratumsestraat 3, 7101 MS Winterswijk
+31(0)6 3977 7418 www.maxine-winterswijk.nl

MUSEUM VILLA MONDRIAAN

Zonnebrink 4, 7101 NC Winterswijk
+31(0)5543 515 400 www.villamondriaan.nl

100% Winterswijk | 41



Wooldstraat

In de gezellige Wooldstraat en in haar zijstraten de Spoorstraat en de 
Willinkstraat vind je, naast winkels van bekende ketens zoals Xenos, 
H&M en C&A, vele eigentijdse winkels en kwaliteitszaken van lokale 
ondernemers zoals boekhandel Kramer, wijnhandel Goossens of de 
sieraden van juwelier Milikan. Het zijn hoe dan ook allemaal gedreven 
lokale ondernemers die graag de tijd nemen om je goed te adviseren. 
Variatie voert de boventoon. Op het pleintje van de Satinksplas geniet je 
van horeca. Moderne panden en oude, karakteristieke gevels wisselen 
elkaar af terwijl de statige Jacobskerk je de weg naar het centrale 
marktplein wijst. Winkelplezier gegarandeerd! 
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CAFÉ-RESTAURANT DE ZWAAN

Kom lekker borrelen, lunchen of dineren in dit 
moderne en sfeervol ingerichte restaurant. 

Wooldstraat 6, 7101 NP Winterswijk
+31(0)543 512 300  www.dezwaanwinterswijk.nl

LA VÉ HOME & FASHION

Voor de hipste kleding en mooiste woonaccessoires.

Wooldstraat 8, 7101 NP Winterswijk
+31(0)543 750 277 www.lave-homefashion.nl

BAGS & SHOES FOR YOU

Een combinatie van lederwaren en schoenen in 
hartje Winterswijk.

Wooldstraat 8-I, 7101 NP Winterswijk
+31(0)6 8625 7944 www.bagsandshoesforyou.nl

DE DUIF MANNENMODE

Het assortiment van De Duif mannenmode omvat 
een brede collectie modieuze mannenmode, maar ook 
een goed passend kostuum.

Wooldstraat 10, 7101 NP Winterswijk
+31(0)543 522 525 www.deduifmannenmode.nl

DE DUIF MODE

De Duif Mode hoopt je te inspireren met hun collectie 
van trendy merken met daarbij zorgvuldig gekozen 
fashion accessoires, tassen en schoenen. 

Wooldstraat 12, 7101 NP Winterswijk
+31(0)543 512 185  www.deduifmode.nl

LUNCHCAFÉ BIJZONDER GEWOON! 

Een bezoek aan lunchcafé Bijzonder Gewoon is een 
moment van rust en ontspanning. Niet alleen door 
het knusse en sfeervolle interieur, de kwaliteit van 
de geserveerde producten, maar vooral door de 
bijzonder gewone bediening.

Bossesteeg 4, 7101 GE Winterswijk
+31(0)543 842 190 www.bijzondergewoon.nl

RESTAURANT DE NACHTWACHT

Het  restaurant ligt in het hart van het gezellige 
centrum. De sfeer is knus en gemoedelijk, de 
kwaliteit van de gerechten excellent.

Satinksplas 1, 7101 GG Winterswijk
+31(0)543 512 469 www.denachtwachtwinterswijk.nl

PARADOXX

Damesmode, sieraden, woonaccesoires en 
kadoartikelen

Satinksplas 2, 7101 GG Winterswijk
+31(0)543 223 138  www.paradoxxfashion.com

WIBRA

Textiel, kleding en allerlei artikelen van een goede 
kwaliteit, met een lage prijs en een hoge service. 

Wooldstraat 14, 7101 NP Winterswijk
+31(0)543 532 178  www.wibra.eu

PAISLEY CONCEPT

Betaalbare damesmode, schoenen en tassen.

Wooldstraat 16, 7101NR Winterswijk 
+31(0)314 769 078

LIVERA

Livera biedt een wisselende collectie in lingerie-, 
nacht- en badmode en heeft naast haar eigen merk, 
bekende merken in het assortiment. 

Wooldstraat 16-I, 7101 NR Winterswijk
+31(0)543 516 420 www.livera.nl

STATE OF ART

Sinds 1987 ontwikkelt State of Art iconische 
herenmode door originele, trendy details te gebruiken 
en te upgraden naar eigentijdse, hoogwaardige 
stoffen en modellen. 

Wooldstraat 18, 7101 NR Winterswijk
 +31(0)543 725 999 www.stateofart.com

ESTA HAARMODE

In deze trendy en gezellige kapsalon staat 
huiselijkheid met de bijbehorende gastvrijheid 
voorop. 

Wooldstraat 18, 7101 NR Winterswijk
+31(0)543 522 857 www.estahaarmode.nl

ONLY

Kwaliteitskleding in de laatste modetrends.

Wooldstraat 22, 7101 NR Winterswijk
+31(0)543 517 231 www.only.com
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MILIKAN JUWELIER

Modern, trendy of juist klassiek, bij Milikan Juwelier 
vind je de grootste collectie sieraden en horloges uit 
de regio. 

Wooldstraat 22, 7101 NR Winterswijk
+31(0)543 512 378  www.milikan.nl

BOEKHANDEL KRAMER

Grote boekhandel met een ruim assortiment 
aan boeken, tijdschriften, kantoorartikelen en 
wenskaarten.

Wooldstraat 24, 7101 NR Winterswijk
+31(0)543 512 173  www.libris.nl/boekhandelkramer

BIG BAZAR

Bij Big Bazar kan je zeer voordelig winkelen in een 
leuke en gezellige sfeer. 

Wooldstraat 26, 7101 NR Winterswijk
+31(0)543 532 255 www.bigbazar.eu

HESSELINK’S KOFFIE & THEE 
SPECIALITEITEN

In deze sfeervolle winkel vind je behalve een ruim 
assortiment aan koffie- en theespecialiteiten, ook het 
hele jaar door verrassende cadeau-ideëen.

Wooldstraat 26-1, 7101 NR Winterswijk
+31(0)543 521 262 www.hesselinkkoffiethee.nl

G&W GEZONDHEIDSWINKEL

Gespecialiseerd in o.a.: homeopathie, 
glutenvrije producten, suikervrije producten en 

drogisterijartikelen.

Wooldstraat 28 7101 NR Winterswijk
+31(0)543 519 692  www.gezondheidswinkel.nl

CAFETARIA SNELBUFFET 

Wooldstraat 30, 7101 NR Winterswijk
+31(0)543 745 074

CONNECTED FASHION

Trendy & draagbare fashion voor iedere vrouw

Wooldstraat 32, 7101 NS Winterswijk
+31(0)543 534 150 www.connectedfashion.nl

VAN OMMEN MANNENMODE BY JERRY

Voor alle gelegenheden de juiste kleding. Voor een 
feest, een zakelijke bijeenkomst of lekker casual! 

Wooldstraat 36, 7101 NS Winterswijk
+31(0)543 512 491  www.mannenmode.com

TUUNTE

Wooldstraat 40, 7101 NS Winterswijk
+31(0)543 517 483 www.tuunte.nl

GASTROBAR BLEND 61

Wining and dining zonder tafellinnen. Een nieuw 
concept met zowel stadse allure als de warmte en 
laagdrempeligheid van de Achterhoek”.

Wooldstraat 61, 7101 NN Winterswijk
+31(0)6 3082 3256  www.blend61.nl

OBBINK

Obbink B.V. is een specialist op het gebied van 
consumenten elektronica. 

Wooldstraat 57 -59, 7101 NN Winterswijk
+31(0)543 512 735 www.obbink.nl

DE GEGRILDE KIP 

Wooldstraat 55, 7101 NN Winterswijk 
+31(0)6 1292 2537 www.degegrildekip.nl

WOLWINKEL HET ZWARTE SCHAAP

Wooldstraat 51, 7101 NN Winterswijk
+31(0)543 521 972

HET PAKHUIS MANNENMODE OUTLET

Wooldstraat 49, 7101 NN Winterswijk
www.mannenmodeoutlet.nl

ZEEMAN

Wooldstraat 45, 7101 NN Winterswijk
+31(0)88 007 0352 www.zeeman.com

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL GOOSSENS

Binnenlandse en buitenlandse dranken en meer dan 
100 soorten whisky’s. 

Wooldstraat 43, 7101 NN Winterswijk
+31(0)543 513 206 www.goossens-wijnen.nl
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HET HUISKAMERTJE 

Gezellige winkel vol antiek, curiosa en brocante.

Spoorstraat 8, 7101 GT Winterswijk
+31(0)6 3027 5011 www.hethuiskamertje.nl

SEASONAL GREETINGS 

Zeer betaalbare decoratie artikelen voor in 
en om het huis. 

Spoorstraat 6, 7101 GT Winterswijk
+31(0)6 5329 5369  www.seasonalgreetings.nl

SWINGCAFÉ ‘DE BUURVROUW’

Swingcafe De Buurvrouw is dé plek voor een 
heerlijk drankje en een dansje in Winterswijk.

Spoorstraat 4, 7101 GT Winterswijk
+31(0)6 1556 6185 www.swingcafedebuurvrouw.nl

FIXXAR

Onderdelen en accessoires voor al uw huishoudelijke 
apparatuur, computer, rijwiel en elektra voor in en 
om het huis.

Spoorstraat 7, 7101 GP Winterswijk
+31(0)543 530 584  www.fixxar.nl

CAFÉ DE BOEMEL

Dit café is een echte bruine kroeg waar een ieder 
zich onmiddellijk thuis voelt; jong, oud, alleen of met 
een groep!

Spoorstraat 5, 7101GP Winterswijk
+31(0)543 539 935 

ISA FASHION, 

Trendy modezaak in damesmode en accessoires. 

Wooldstraat 41, 7101 NN Winterswijk
+31(0)543 201 005  www.isafashion.nl 

C&A

Wooldstraat 39, 7101 NM Winterswijk
+31(0)900 8010 www.c-and-a.com

XENOS

Wooldstraat 37, 7101 NM Winterswijk
+31(0)543 530 256 www.xenos.nl

H&M MODE

Fashion and quality at the best price.

Wooldstraat 33-35, 7101 NM Winterswijk
+31(0)900 1988 www.hm.com

SCAPINO WINTERSWIJK

Meer kwaliteit, meer gemak, meer keuze, meer 
service en nog veel meer. Dat is het nieuwe Scapino. 

Wooldstraat 29, 7101 NM Winterswijk
+31(0)543 530 689 www.scapino.nl

KRUIDVAT WOOLDSTRAAT

Steeds verrassend, altijd voordelig!

Wooldstraat 27, 7101 NM Winterswijk
+31(0)900 578 4382   www.kruidvat.nl

VAN HAREN SCHOENEN

Of je nu op zoek bent naar trendy, elegante, sportieve 
of casual schoenen: bij vanHaren kun je altijd kiezen 
uit een uitgebreid assortiment.

Wooldstraat 25, 7101 NM Winterswijk
+31(0)543 532 897 www.vanharen.nl

JO’S LIFESTYLE

Voor een leuke outfit met een vleugje Ibiza, casual 
of chic, ben je bij Jo’s Lifestyle aan het juiste adres. 

Spoorstraat 1 -2, 7101 GP Winterswijk
+31(0)6 3445 0500 www.joslifestyle.nl 

DROGISTERIJ DIE GRENZE 

Parfumerie Die Grenze biedt voor elk persoon en 
elke gelegenheid de beste geuren tegen de scherpste 
prijzen. 

Spoorstraat 14, 7101 GT Winterswijk
+31(0)543 745 027  www.diegrenze.nl

MIJNEIGENSCHAP

De beste winkel om al je tweedehands, nieuwe en 
zelfgemaakte spullen te verkopen!

Spoorstraat 14, 7101 GT Winterswijk
+31(0)543 769 010 
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Weurden
Het Weurden blijft verrassen. Deze 
veelzijdige winkelstraat heeft zoveel te 
bieden. Je treft hier diverse speciaalzaken 
zoals bijvoorbeeld woonwinkel Rozemarijn, 
zaakjes met diverse snuisterijen, antiek 
en tweedehands spullen, maar ook een 
ondernemerscentrum en escaperooms. 
Het Weurden is dan ook een creatieve 
broedplaats voor veelzijdige ondernemers. 
In de richting van het winkelcentrum voert 
het Weurden je naar de Wooldstraat, 
een van de grotere winkelstraten van 
Winterswijk. 
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APPEL4YOU BIOWINKEL

Ambachtelijke biologische producten, o.a. groenten, 
fruit, koffie, ovenvers brood, kaas & tapenades. 
Appel4you.nl helpt mensen met een arbeidsbeperking 
of met een afstand tot de arbeidsmarkt door ze te 
laten meedraaien in hun bedrijfsproces.

Weurden 6, 7101 NJ Winterswijk
+31(0)85 40 13 163  www.appel4you.nl

ZUS EN ZO EETKADO

Hier vindt u alles over lekker koken, mooie tafels 
schikken en krijgt u misschien een idee over wat je 
wel eens als cadeau wilt hebben. 

Weurden 12 -14, 7101 NJ Winterswijk
+31(0)6 2877 2146 www.zusenzo-eetkado.nl

COLOURS @ HOME / GIGANTISCH 
WONEN

Gespecialiseerd in complete woningstoffering.

Weurden 16, 7101 NJ Winterswijk
 +31(0)543 532 900 www.gigantischwonen.net

JUPIJN COIFFURES

Zin in een ander kapsel? Jupijn Coiffures geeft je 
graag een persoonlijk advies.

Weurden 40, 7101 NK Winterswijk
+31(0)543 515 095 www.jupijncoiffures.nl

OPNIEUW EN NIEUW

Een winkel met nieuwe, tweedehands en 
zelfgemaakte producten om te kopen en te verkopen.

Weurden 41, 7101 NH Winterswijk
+31(0)543 763 901  www.opnieuwennieuw.nl
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SJUUL’S LIFESTYLE

Interieuraccessoires, kleding en sieraden. 
Als je bij “Sjuul” binnen loopt voel je de unieke, 
inspirerende en warme sfeer.

Weurden 5 a, 7101NG Winterswijk
+31(0)543 534 811

SIGARENMAGAZIJN ‘T WEURDEN

Weurden 5, 7101NG Winterswijk
+31(0)543 519 524  

CAFE RESTAURANT ’T WEURDEN

Er komt geen specifiek publiek maar Jan en alleman. 
Niets is er overdreven chic, gewoon recht toe recht 
aan, warmte en gezelligheid, altijd een gulle lach, een 
zoen uit spontaniteit.

Weurden 1, 7101 NG Winterswijk
+31(0)543 513 760  www.weurden.nl

TE GROTENHUIS BLOEMEN EN 
PLANTEN WINTERSWIJK 

Willinkstraat 2-10, 7101 NE Winterswijk 
+31(0)543 216 121

STARS KAPSALON

Willinkstraat 2, 7101 NE Winterswijk
+31(0)543 750 223

KEURSLAGERIJ ARNOLD DAALS

Willinkstraat 4, 7101 NE Winterswijk
+31(0)543 533 248 www.daals.keurslager.nl

ACE LIGFIETSEN

ACE Ligfietsen is gespecialiseerd in verkoop, 
verhuur en onderhoud van ligfietsen. 

Weurden 60, 7101 NL WINTERSWIJK
+31(0)543 530 905 www.ace-shop.com

SKINMO SKINCARE

Praktijk voor huidverzorging en huidverbetering

Weurden 39, 7101 NH Winterswijk
+31(0)6 3078 1695  www.skinmo.nl

ROZEMARIJN

 Woon, leef en Geniet. Dat is het motto van 
woonwinkel Rozemarijn en de sfeer die de winkel 
uitademt. 

Weurden 37 -1, 7101 NH Winterswijk
+31(0)543 522 622 www.rozemarijn-winterswijk.nl

THE QUILT COTTAGE 

De grootste quiltwinkel van Nederland.

Weurden 31, 7101 NH Winterswijk
+31(0)6 1347 0858   www.thequiltcottage.nl

DE HUISMUS

Betaalbare woon- en tuindecoraties.

Weurden 19, 7101 NG Winterswijk
+31(0)543 750 339   www.dehuismus.com

ROOTINCK ANTIEK 

Weurden 17 B, 7101 NG  Winterswijk
+31(0)543 534 610  www.rootinckantiek.nl

BAKKERIJ VAAGS

Weurden 17-1, 7101 NG Winterswijk
+31(0)543 512 516  www.bakkerijvaags.nl

ZADELMAKERIJ WENTINK

Zadelmakerij en ruitersportwinkel Wentink heeft 
een uitgebreid assortiment ruitersportartikelen van 
hoogwaardige kwaliteit, alles onder één dak.

Weurden 21, 7101 NG Winterswijk
+31(0)543 520 680 www.zadelmakerijwentink.nl

BRAINWASH KAPPERS

Prijs en kwaliteit staan centraal bij 
BrainWash kappers. 

Weurden 15, 7101 NG Winterswijk
+31(0)543 519 133 www.brainwash-kappers.nl

BISO BEAUTY SHOP WINTERSWIJK

Haar&huid verzorgingsproducten

Weurden 13a, 7101 NG Winterswijk
+31(0)543 842 797

SMAAKLOKAAL SIMONE

Bij Smaaklokaal Simone kunt u zich laten verleiden 
door handgemaakte bonbons en luxe chocolade, 
ambachtelijk banket en een exclusief geselecteerd 
assortiment aan streekproducten. 

Weurden 13, 7101NG Winterswijk
+31(0)543 533 301  www.smaaklokaalsimone.nl

DE COMPUTERWINKEL

Hier kun je terecht voor al je computer 
benodigdheden. Ook voor reparaties.

Weurden 11 7101 NG Winterswijk
+31(0)543 466 043  www.decomputerwinkel.eu

DE HEER IJS & SNACKSPECIALITEITEN 

Weurden 7, 7101 NG Winterswijk 
+31(0)543 532 422 www.deheerijsensnacks.nl
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Misterstraat

In de veelzijdige Misterstraat vind je winkels van grote landelijke ketens 
zoals de Hema, Rituals en ICI Paris XL. Deze worden afgewisseld met unieke 
kledingboetiekjes, hippe shops en uitstekende speciaalzaken zoals Oxener 
Schoenmode en Timmermans & Mulder bloemen, waar lokale ondernemers 
met hart voor de zaak je graag helpen. Een echte must see is Allure 
Woondecoratie met bijzondere spullen in een prachtig pand. We hebben het 
hier over een heerlijke winkelstraat om al struinend te verkennen! Onderweg 
kom je ook bakkers en enkele lunchrooms tegen, waar je geniet van een kop 
koffie en wat lekkers. Via de zijstraten maak je gemakkelijk een uitstapje 
naar bijvoorbeeld het Vrijheidspark, waar je de drukte even verruilt voor 
het groen. Maar vergeet ook de Roelvinkstraat en de Bossesteeg niet waar 
lunchcafé Bijzonder Gewoon een speciaal plekje in ons hart heeft.
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STREET ONE WINTERSWIJK

Damesmode

Misterstraat 1,  7101 EW Winterswijk
+31(0)543 745 001 www.street-one.nl 

EYES + MORE

Brillen, oogmeting en trendadvies

Misterstraat 2 a, 7101 EW Winterswijk
+31(0)543 725 950  www.eyesandmore.nl

ROUWMAAT COMBI

Schoenmakerij en sleutelservice. 

Misterstraat 2 b, 7101 EW Winterswijk
+31(0)543 520 420 www.rouwmaat-combi.nl

HET DUIFJE KINDERMODE

Het Duifje kindermode is een ‘volwassen’ 
kindermodewinkel met een breed assortiment aan 
baby- & kindermode, accessoires & lifestyle.

Misterstraat 6, 7101 EW Winterswijk
+31(0)6 8212 0680  www.hetduifje.nl

HOLLAND & BARRETT

Lichaamsverzorging en gezondheid.

Misterstraat 12, 7101 EW Winterswijk
+31(0)543 519 894 www.hollandandbarrett.nl

JEANS CENTRE

Wat je stijl of smaak ook is, er is altijd wel een 
passende jeans voor je te vinden.

Misterstraat 13, 7101 EN Winterswijk
+31(0)73 518 9204 www.jeanscentre.nl

HOREN & ZIEN WINTERSWIJK

Specialisten als het gaat om uw gehoor of zicht. 

Misterstraat 14, 7101 EW Winterswijk
+31(0)543 519 777 www.horen-zien.nl

T-MOBILE SHOP 

Misterstraat 14 B, 7101 EW Winterswijk
+31(0)6 1451 9568  www.t-mobile.nl

DENIM.BAR

Denim.bar is een heren jeansspeciaalzaak en 
koffiebar in één en dat merk je aan alles. De winkel 
ademt als het ware jeans en de koffie ruik je continu. 
Het interieur is ruig en ‘back to basic’ met veel 
‘vintage’ accessoires.

Misterstraat 16, 7101 EW Winterswijk
+31(0)543 531 332  www.denim.bar

KRUIDVAT MISTERSTRAAT

Misterstraat 22 -24, 7101 EW Winterswijk

DE ZUIVELHOEVE WINTERSWIJK

De Zuivelhoeve heeft een mooi assortiment Hollandse 
en buitenlandse kazen en een bijzonder ruime keuze 
in vers gebrande noten, notenmixen, zuidvruchten 
en Japanse zoutjes. Ook in streekproducten zijn ze 
goed gesorteerd.

Misterstraat 24, 7101 EW Winterswijk
+31(0)543 530 540  www.winkels.zuivelhoeve.nl

WE FASHION

Heren- en kinderfashion

Misterstraat 30, 7101 EX Winterswijk
+31(0)543 532693 www.wefashion.nl

VILA CLOTHING

Damesmode

Misterstraat 32, 7101 EX Winterswijk
+31(0)543 745 024 www.vila.com

VODAFONE

Misterstraat 34, 7101 EX Winterswijk
+31(0)800 0094  www.vodafone.nl

BONITA MODE

Van oudsher staat Bonita voor hedendaagse mode, 
vooral voor stijlvolle dames van 40 jaar en ouder. 

Misterstraat 34, 7101 EX Winterswijk
+31(0)543 533 230  www.bonita.de
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SCHUURMAN SCHOENEN

Grote collectie dames-, heren- en kinderschoenen 
van mode tot modisch comfort.

Misterstraat 36, 7101 EX Winterswijk
+31(0)543 518 811 www.schuurman-schoenen.nl

NORAH WINTERSWIJK

In de damescollectie 
vind je alles voor je perfecte look

Misterstraat 38 A, 7101 EX Winterswijk
+31(0)543 216 051  www.norah.eu

RITUALS 

“We’re not here to sell you beauty, we are here to 
make you feel good.” Of je nu iets voor jezelf of voor 
iemand anders zoekt, in Rituals luxe collectie home & 
body-producten vind je altijd met gemak het perfecte 
cadeau. Met Rituals geef je meer dan een cadeau, je 
geeft een ervaring.

Misterstraat 40, 7101 EX Winterswijk
+31(0)543 745 029  www.rituals.com

BOB & CANDY

Bob & Candy is de snoep- en zoetwaren 
speciaalzaak van de Achterhoek.

Misterstraat 42, 7101 EX Winterswijk
+31(0)543 517 775 www.bob-candy.nl

SMILE4LIFESTYLE

Damesmode

Misterstraat 42-1  7101 EX Winterswijk
+31(0)6 2388 4642 www.smile4lifestyle.com

VERO MODA

All meer dan 30 jaar trendbewuste fashion voor 
vrouwen die zich eenvoudig en stijlvol willen kleden.

Misterstraat 46, 7101 EX Winterswijk
+31(0)543 533 246 www.veromoda.com

ROBERS SCHOENEN

Een veelzijdig uitgebreid assortiment dames- en 
herenschoenen.

Misterstraat 48, 7101 EX Winterswijk
 +31(0)543 534 388 www.robers-schoenen.nl

BON APPETIT LUNCH RESTAURANT

Een gezellige lunchroom, waar kwaliteit hoog in het 
vaandel staat. De specialiteit zijn 21 verschillende 
tosti’s & vers fruit sappen, smoothies & shakes.

Misterstraat 50, 7101 EX Winterswijk
+31(0)543 520 957 www.bonappetitwinterswijk.nl

VAN DAL MANNENMODE

Een uitgebreide collectie eigentijdse mannenmode 
met de nadruk op casual en vrijetijdskleding. 

Misterstraat 52, 7101 EX Winterswijk
+31(0)543 514 611 www.vdal.nl
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KIK TEXTILIEN

KiK Textilien und non-food biedt voordelige 
mode voor iedereen. Bovendien vind je hier ook 
voordelige producten op het gebied van accessoires, 
huishoudtextiel en huishoudelijke artikelen. 

Misterstraat 58, 7101 EX Winterswijk
+31(0)543 535 709  www.kik.nl

TOP1TOYS

Het grote assortiment speelgoed is verdeeld in 
verschillende categorieën. Zo is er speelgoed te 
vinden voor baby’s, peuters en tieners, maar ook 
voor volwassenen. Top1Toys beschikt over de 
grootste collectie Lego in de Achterhoek.

Misterstraat 60-62, 7101 EX Winterswijk
+31(0)543 512 827 www.top1toys.nl

THE SMARTPHONE

The Smartphone is gespecialiseerd in vakkundige 
smartphone reparaties. The Smartphone werkt 
uitsluitend met 100% kwaliteitsonderdelen. 

Misterstraat 53, 7101 ES Winterswijk
+31(0)543 785 259  www.thesmartphone.nl

SKYLINE MODE VOOR DAMES

Een damesmode winkel met een unieke collectie die 
loopt van maat 38 t/m maat 50, voor jong en oud, met 
perfecte pasvormen die ook nog eens comfortabel en 
goed te combineren is. 

Misterstraat 51, 7101 ES Winterswijk
+31(0)543 223 199  www.skylinemode.nl

HOFLEVERANCIER 
TIMMERMANS EN MULDER

Zeg het met bloemen. Iedere dag worden er door 
Timmermans en Mulder verse bloemen ingekocht 
om je een divers assortiment bloemen en planten te 
kunnen aanbieden.

Misterstraat 49, 7101 ES Winterswijk
+31(0)543 512 403  www.timmermansenmulder.nl

HOFLEVERANCIER 
OONK SPECIAALZAAK

Oonk Speciaalzaak is specialist op gebied van 
rijwiel- en babyartikelen. 

Misterstraat 47, 7101 ES WINTERSWIJK
+31(0)543 512 519  www.oonkspeciaalzaak.nl

LA VÉ HOME & FASHION

LaVé Home & Fashion voor de hipste kleding 
en mooiste woonaccessoires. Elke week nieuwe 
collectie!

Misterstraat 45, 7101 ES Winterswijk
 +31(0)543 537 359 www.lave-homefashion.nl

KPN WINKEL

Misterstraat 43, 7101 ES Winterswijk
+31(0)800 0402 www.kpn.com

ALLURE WOONDECORATIES

Het winkelpand van Allure met een voorgevel 
daterend uit 1900 en een interieur uit die tijd en met 
nog vele details van vroeger.

Misterstraat 41, 7101 ES Winterswijk
+31(0)543 531 482 www.allurewinterswijk.nl

HANS ANDERS OPTICIEN

Brillen, oogmetingen, lenzen, gehoorbescherming, 
hoortoestellen.

Misterstraat 39, 7101 ES Winterswijk
+31(0)543 519 622 www.hansanders.nl

SCHOONENBERG HOORCOMFORT

Misterstraat 37, 7101 ES Winterswijk
+31(0)543 518 898 www.schoonenberg.nl

HUNKEMÖLLER

Lingerie is hun passie. Naast lingerie heeft 
Hunkemöller ook een uitgebreide collectie badmode, 
bikini’s, nachtmode, beenmode en sportkleding.

Misterstraat 35, 7101 ES Winterswijk
+31(0)543 532 020 www.hunkemoller.nl

WINKELHORST LEDERMODE

Lederwaren speciaalzaak

Misterstraat 33 a, 7101 ES Winterswijk
+31(0)543 530 580 www.winkelhorstledermode.nl

OXENER SCHOENEN

Modern, trendy en klassiek! In deze stijlvolle winkel 
vind je een prachtige complete collectie schoenen 
voor iedereen.

Misterstraat 29, 7101 ER WINTERSWIJK
+31(0)543 512 285 www.oxener-winterswijk.nl
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ONLY

Kwaliteitskleding in de laatste modetrends. 

Misterstraat 27, 7101 ER Winterswijk
+31(0)543 517 231 www.only.com 

JACK & JONES

Kwaliteitsfashion voor de man van nu.

Misterstraat 25, 7101 EP Winterswijk
+31(0)543 534 651 www.jackjones.com

CECIL DAMESMODE

Misterstraat 23, 7101 EP Winterswijk
 +31(0)543 745 023 

BRUNA WINTERSWIJK

Misterstraat 21, 7101 EP Winterswijk
+31(0)543 522 087  www.bruna.nl

ZIENGS SCHOENEN

Merkschoenen voor het hele gezin

Misterstraat 21, 7101 EP Winterswijk
+31(0)543 532 307 www.ziengs.nl

ICI PARIS XL

Met een ruim aanbod parfum, cosmetica en 
huidverzorging is ICI PARIS XL dé beautyspecialist 
van Nederland.

Misterstraat 19, 7101 EP Winterswijk
+31(0)543 512 944   www.iciparisxl.nl

HEMA WINTERSWIJK

Hema Winterswijk heeft een restaurant waar je 
terecht kunt voor een heerlijk kopje koffie met gebak 
of voor een broodje. In de zomermaanden kun je 
gebruik maken van het buitenterras met uitzicht op 
de prachtige notaristuin.

Misterstraat 17, 7101 EN Winterswijk
+31(0)543 513 431  www.hema.nl

WAM DENIM

Herenkleding

Misterstraat 15 B, 7101 EN Winterswijk
+31(0)85 0685 612 www.wamdenim.com

JEANS BROTHERS

Een breed assortiment fashion voor heren, dames en 
kinderen, van de maten xs tot en met soms wel 6xl 
en kinderen vanaf 92 tot en met 176.

Misterstraat 15 a, 7101 EN Winterswijk
+31(0)543 513 734  www.jeansbrothers.com

ETOS

Je vindt er alles wat je nodig hebt én bij Etos kun je 
altijd vertrouwen op een persoonlijk en deskundig 
advies. 

Misterstraat 13 b, 7101 EN Winterswijk
+31(0)543 519 000 www.etos.nl

SPECSAVERS

Betaalbare oog- en hoorzorg voor iedereen.

Misterstraat 13 A, 7101 EN Winterswijk
+31(0)543 524 001
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SPORT 2000 LEUGEMORS

SPORT 2000 LEUGEMORS heeft zich door 
de jaren heen ontwikkeld tot een ware allround 
sportzaak waar professioneel advies en service 
hoog in het vaandel staan.

Misterstraat 11, 7101 EN Winterswijk
+31(0)543 512 419 www.sport2000.nl

THE STING WINTERSWIJK

Dames- en herenkleding en accessoires

Misterstraat 9, 7101 EN Winterswijk
+31(0)543 450 007 www.thesting.com

AMERICA TODAY

De all American campus lifestyle in een breed 
assortiment van zeer relaxte basics, accessoires 
en college-klassiekers zoals jeans, T-shirts, sweats, 
jogging pants en hoodies met karakteristieke logo’s, 
prints en details. 

Misterstraat 9 a, 7101 EN Winterswijk
+31(0)543 517 097 www.america-today.com

LUCARDI

Get ready for some glitter! Van stoere herenhorloges 
tot sierlijke damesoorbellen. 

Misterstraat 7, 7101 EN Winterswijk
0)543 532 098  www.lucardi.nl

SCORE

Een complete collectie jeans, sweaters, truien, 
T-shirts, blouses & shirts, boxershorts, swimwear 
en accessoires voor mannen.

Misterstraat 5, 7101 EN Winterswijk
+31(0)543 531 315  www.score.nl

BAKKER BART

Bakker Bart-winkels werken met vers deeg en 
bakken dagelijks verse broodproducten. 

Misterstraat 3, 7101 EN Winterswijk
+31(0)543 536 038 www.bakkerbart.nl

HET DUITSE BAKKERTJE

Het Duitse Bakkertje verkoopt Duits vers 
bakkerswaren, o.a. verschillende soorten brood, 
broodjes, gebak en koeken. Verder hebben ze een 
groot assortiment aan vers belegde broodjes met 
verse groenten.

Misterstraat 1 a, 7101 EN Winterswijk
+31(0)543 522 246  www.het-duitse-bakkertje.nl

MODECENTRUM LÜCKMAN

Modecentrum Lückman is sinds 1829 een begrip in 
Winterswijk en omstreken, van chique tot sportief 
of van trendy tot modern, hier vind je de juiste outfit 
voor iedere gelegenheid. 

Misterstraat 1, 7101 EN Winterswijk
+31(0)543 512 336  www.luckman.nl 

COFFEE & COOKIES

Een gezellige hippe kleine koffiebar waar je naast 
alle soorten koffie ook terecht kunt voor homemade 
Taartjes/Smoothies/Granola yoghurt....!! 

Roelvinkstraat 75, 7101 GN Winterswijk
+31(0)6 1473 1580

EKOPLAZA

Ekoplaza Winterswijk, 
voor jouw biologische leefstijl.

Roelvinkstraat 33, 7101 GN Winterswijk
+31(0)543 475 067 www.ekoplaza.nl

BARBERSHOP CRISTIANO

Roelvinkstraat 73, 7101 GN Winterswijk
+31(0)6 1991 6467

VANSTREEK WINTERSWIJK

Hier vind je een divers aanbod van woon- mode en 
kinder accessoires. In de horeca kun je genieten 

van een heerlijke kop koffie met huisgemaakte taart, 
een broodje met beleg uit de Streek.

Notaristuin 10, 7101 RA Winterswijk
+31(0)6 2482 7816 www.vanstreek.nu
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Het  Spek-Ende

De Misterstraat mondt uit in het Spek-Ende. De naam Spek-Ende komt uit 
de tijd dat de slagers in deze straat het spek bewaarden voor de minder 
bedeelden. Nu vind je hier leuke horeca, bijzondere speciaalzaken zoals 
het houten speelgoed van Holders Trends & Gifts, de kleurrijke jurken 
van modeontwerpster Ester van S-ter! Fashion, de heerlijkheden van Da’s 
Genieten en het mooie glaswerk van Bijzonder Gemaakt. Kortom, de lange 
Misterstraat en het Spek-Ende staat garant voor eindeloos winkelplezier!

OEDING/BOCHOLT

OEDING/BOCHOLT

VREDEN

GROENLO/ENSCHEDE

Spek-EndeSpek-Ende

100% Winterswijk | 54



DA’S GENIETEN
Broodkarren vol delicatessen. Een vijf meter 
lange bonbonvitrine en onder meer kookattributen, 
koffiebonen, thee, olie, azijn en rekken gevuld 
met wijn. Wie voor het eerst een stap zet in Da’s 
Genieten komt ogen tekort. 

Misterstraat 70, 7101 EZ Winterswijk
+31(0)543 745 032 www.dasgenieten.nl

RESTAURANT ’T SPEK-ENDE
Stijlvol restaurant, gezellig & warm café, fris en 
modern Achter-Ende, mooie terrassen. Kortom een 
veelzijdig restaurant met culinaire, vers bereide 
(lunch)gerechten, een avondkaart gebaseerd op de 
traditionele Italiaanse keuken, heerlijke wijnen en 
speciaalbieren van de tap. 

Misterstraat 72 -74, 7101 EZ Winterswijk
+31(0)543 520 669 www.spek-ende.nl

LE TEMPS PASSÉ
Een mooi interieur is voor veel mensen de perfecte 
manier om te genieten van een huis vol sfeer. Een 
huis waar tegelijkertijd gelééfd mag worden. Een 
stoere landelijke bank, niet al te strakke tafel en 
comfortabele stoelen worden al gauw de favoriete 
plekken voor het gezin. En het zal vrienden en 
familie direct een warm thuisgevoel geven.

Misterstraat 82, 7101 EZ Winterswijk
+31(0)543 520 957

CAFÉ DE STAM
Bruin café gespecialiseerd in speciaal bier, whisky’s, 
darts en biljarts. Alle Trappisten op voorraad!

Misterstraat 71, 7101 ET Winterswijk

BIJZONDER GEMAAKT

Inspiratie nodig voor een cadeautje? Neem gerust ‘n 
kijkje bij Bijzonder Gemaakt. Er worden niet alleen 
gravures op spiegels en glaswerk gemaakt, maar 
ook op heel veel andere materialen, zoals bv hout, 
kunststof, leer, steen en metaal. 

Misterstraat 91, 7101 ET Winterswijk
+31(0)6 5061 4731  www.bijzondergemaakt.nl

S-TER! FASHION & DESIGN

Je vind hier de leukste en hipste merken  die vaak 
nog niet door de grote massa ontdekt zijn. De 
collectie is speels en vrouwelijk met veel oog voor 
detail en pasvorm. De merken: Blutsgeschwister/
blutsschwester; Who’s that girl en wow to go; 
Skunkfunk; Yumi; King louie en Petit louie

Misterstraat 79, 7101 ET Winterswijk
+31(0)543 461 001 www.s-ter.nl

SISSYS SIERADEN

Sissys-sieraden is een winkel met een groot 
assortiment - eigen gemaakte en ingekochte - trendy 
en kwaliteitssieraden. Groot assortiment kralen, 
materialen.

Misterstraat 67, 7101 ET Winterswijk
+31(0)6 1221 3445 www.sissys-sieraden.eu

BIOCOSMEDISCH CENTRE INEZ

Schoonheid en gezondheid gaan hand in hand. 
Bij ons totaal cosmetiek op maat. Advies- en 
behandelcombinaties voor gezondheid en uiterlijk.

Misterstraat 65, 7101 ET Winterswijk
+31(0)543 521 987 | www.bcminez.eu

HOLDERS TRENDS & GIFTS 

De leukste speelgoedwinkel van Winterswijk, grote 
collectie Mailegknuffels en -accessoires, houten 
speelgoed, exclusieve wenskaarten, Lyra potloden, 
(streek/kinder)boeken.

Misterstraat 63, 7101 ET Winterswijk
+31(0)543 512 412 www.holdersmedia.nl

AMI KAPPERS

Iedereen is altijd welkom bij AMI Kappers, ook 
wanneer je geen afspraak gemaakt hebt.

Misterstraat 59, 7101 ET Winterswijk
+31(0)543 520 599 www.amikappers.nl

APPEL EN EI
Nieuwe en tweedehands kleding

Sommigen beschrijven winkelen bij Appel & Ei als 
schatzoeken, anderen als een verslaving. De winkel 
is gevuld met een constant wisselend assortiment 
van stijlvolle, eigentijdse merkkleding en accessoires.

Misterstraat 57, 7101 ET Winterswijk
+31(0)543 769 089 www.appelenei.nl
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Markt

Het centrale middelpunt

Met de statige Jacobskerk in het midden, is het bruisende marktplein met 
al haar cafés en restaurants, het centrale punt in het winkelcentrum. Dit 
is de plek om een terrasje te pakken, lekker mensen te kijken en samen 
te genieten van even helemaal niets doen. Bekende modezaken zoals De 
Duif en Luckman, bloemenzaak Puur Passie en ketenzaak Blokker zijn 
gevestigd op het marktplein. IJsliefhebbers komen van heinde en ver voor 
het overheerlijke ijs van Gelateria Talamini. Op woensdag en zaterdag is 
het de plek voor de populaire warenmarkt. 

OEDING/BOCHOLT

OEDING/BOCHOLT

VREDEN

GROENLO/ENSCHEDE

MarktMarkt
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PIZZERIA ROBERTO

Je kunt hier niet alleen genieten van pizza’s, maar 
ook van andere Italiaanse gerechten.

Markt 19 a, 7101 DA WINTERSWIJK
+31(0)543 519 883  www.pizzeriaroberto.nl

IJSSALON ROBERTO

Markt 17A, 7101 DA Winterswijk
+31(0)6 4928 2307

GELATERIA TALAMINI WINTERSWIJK

Talamini Winterswijk is de beste en lekkerste 
ijssalon in de regio Winterswijk en door velen zelfs 
al uitgeroepen tot de lekkerste van Nederland.

Markt 15, 7101 DA WINTERSWIJK
+31(0)543 518 388  www.talaminiwinterswijk.nl

BLOKKER

De winkel voor iedereen, met een ruim assortiment 
aan goede en betaalbare artikelen voor het 
huishouden, speelgoed en tuinmeubelen.

Markt 13, 7101 DA Winterswijk
+31(0)543 532 407  www.blokker.nl

HOTEL RESTAURANT STAD MÜNSTER

Laat je inspireren door de smaakvolle, warm 
ingerichte hotelkamers van Stad Munster en 
verwennen in het restaurant door de kookkunsten 
van de keukenbrigade. 

Markt 11, 7101 DA WINTERSWIJK
+31(0)543 512 121  www.stadmunster.nl 

FOODMASTER PLOKKER

Cafetaria Foodmaster Plokker is dé fastfoodspecialist.

Markt 7-9, 7101 DA Winterswijk
+31(0)543 516 742  www.winterswijk.foodmaster.nl

BRIL-IN-MODE

Bril In Mode laat je zien in stijl.

Markt 12, 7101 DB Winterswijk
+31(0)543 512 748  www.bril-in-mode.nl

RESTAURANT LA PROMENADE

Het restaurant dat het gehele jaar iedere dag 
geopend is en waar je heerlijk kunt lunchen. Of 
zomaar voor een heerlijk kopje koffie of een ander 
drankje.

Markt 24, 7101 DB WINTERSWIJK
+31(0)543 520 968  www.restaurantlapromenade.nl
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RISTORANTE VILLAGGIO

Italiaans restaurant

Markt 30, 7101 DB Winterswijk
+31(0)543 450 386 www.ristorantevillaggio.nl

HAPPY GRILL

Restaurant

Markt 34, 7101 DB Winterswijk
+31(0)543 842 391 www.happygrillwinterswijk.nl

LAS FRITAS CAFFÉ WINTERSWIJK

Een splinternieuw streetfood concept, dat kan 
worden gezien als een kruising tussen een snackbar, 
restaurant en loungebar. 

Markt 36, 7101 DB Winterswijk
+31(0)543 769 053 www.lasfritascaffe.nl

PUUR PASSIE

Een breed assortiment aan snijbloemen, planten, 
potterie, glaswerk en woonaccessoires in deze 
prachtige bloemenwinkel. 

Markt 40, 7101 DB Winterswijk
+31(0)543 745 007 www.puurpassie.com

TERSTAL FAMILIEMODE

Verrassend voordelige mode voor de hele familie.

Markt 42, 7101 DB Winterswijk
+31(0)543 514 007 www.terstal.nl
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IL CAFFÈ

IL Caffè is de juiste plek voor mensen, die een mooie 
sfeer en echte Italiaanse koffie weten te waarderen. 
En... heerlijk genieten van zelfgemaakt gebak.

Markt 48, 7101 DB Winterswijk
+31(0)6 5338 0061  www.ilcaffewinterswijk.

WUNDERBAR WINTERSWIJK

Restaurant om lekker typisch Duits te lunchen of te 
dineren.

Ratumsestraat 4, 7101 MV Winterswijk
+31(0)543 537 915 www.wunderbar.nu

JAPANS SUSHI GRILL RESTAURANT 
OKU 

Gezellig en sfeervol Japans all you can eat Sushi 
Restaurant

Ratumsestraat 1, 7101 MS Winterswijk
+31(0)543 769 060  www.restaurantoku.nl

DE REVOLUTIE 
LOUNGE, DINNER & DANCE

Ontspannen en lekker bijkletsen in latijns-
Amerikaanse sferen en genieten van een lekkere 
lunch, smaakvolle tapas of een uitgebreid diner. Ook 
om lekker te loungen op het terras met een heerlijke 
Cuba libre of andere cocktail ben je hier aan het 
juiste adres.

Markt 27, 7101 DA WINTERSWIJK
+31(0)543 535 600 www.derevolutiewinterswijk.nl

DE LAMME WINTERSWIJK
B&B EN HERBERG

Je bent van harte welkom voor lunch, diner, borrel 
en natuurlijk de lekkerste speciaalbieren!

Markt 25, 7101 DA WINTERSWIJK
+31(0)543 518 585 

EETCAFÉ HET KRONENHUIS

Gelegen aan de Markt is het de ideale plek voor een 
verse kop koffie, een heerlijke lunch of een uitgebreid 
diner. Ook voor een borrel met een drankje ben je 
hier aan het juiste adres.

Markt 23, 7101 DA WINTERSWIJK
+31(0)543 512 250 www.kronenhuis.nl

CASINO FAIR PLAY WINTERSWIJK
Casino

Markthoek 102-103, 7101 DC Winterswijk
+31(0)543 520 269 www.fairplay.nl

FOTOSTUDIO PILON MEDIA

Fotostudio PilonMedia helpt je graag verder op 
het gebied van fotografie, video en exclusieve 
fotoproducten!

Torenstraat 3, 7101 DC Winterswijk
+31(0)6 2230 7091 www.pilonmedia.nl

BIJ PETER

Geschenken en souvenirs

Torenstraat 1-03, 7101 DC Winterswijk
+31(0)543 745 135  www.bijpeter.nu

MISSION TELECOM

Via Mission Telecom kun je snel, vakkundig en 
betaalbaar uw gsm of tablet laten repareren. 

Torenstraat 1 B, 7101 DC Winterswijk
+31(0)543 530 838 www.missiontelecom.nl

CIMEN KLEDINGREPARATIE
Torenstraat 1-D, 7101 DC Winterswijk

+31(0)543 534 251
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In de 
buurt
Aan de rand van het centrum van 
Winterswijk en in omliggende 
gemeentes zijn tal van leuke adressen 
die we ook graag met je delen. Shoppen, 
eten, drinken, verblijven en leuke tips 
voor een dagje uit.

RESTAURANTS     

HOTEL RESTAURANT MONDRIAAN 

Parallelweg 72 7102 DH Winterswijk 
+31(0)543 513 762 www.hotelrestaurantmondriaan.nl

HOTEL RESTAURANT 
VAKANTIEWONING NIEUW BEUSINK 

Nieuw Beusinkweg 20 7103  DJ Winterswijk 
+31(0)543 840 857 www.nieuwbeusink.nl

CHINEES RESTAURANT NI HAO 

Kloetenseweg 11 7101 TV Winterswijk 
+31(0)543 516 713 www.restaurant-nihao.nl  

LIVE WOK-GRILL RESTAURANT
WOK WAMELINK 

Wooldseweg 71 7101  HV Winterswijk 
+31(0)543 512 202 www.wamelink.nl

     

CAFETARIA’S 

HET PELKHUISJE 

Kloetenseweg  49, 7101  TW Winterswijk 
+31(0)543 513 477 www.pelkhuisje.nl 
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LANDGOED HOEVE HONESWEI  

Honesweg 12, 7103  AX Winterswijk 
+31(0)6 1822 2023

www.landgoedhoevehoneswei.nl

B&B DE LIGUSTER  

Ligusterlaan 36, 7101 WZ Winterswijk 
+31(0)543 520 271 www.deligusterwinterswijk.nl

B&B STEENGROEVE 

Kloetenseweg 95, 7101 TX Winterswijk 
+31(0)543 842 103 www.bbsteengroeve.nl

BUNGALOWPARKEN     

BUNGALOWPARK ‘T KOOIVELD 
SIMMELINK

De bungalows bieden volop privacy en staan op 
ruime percelen. 

Kattenbergweg 1-58 7101  BM Winterswijk 
+31(0)543 532 522 www.achterhoekbungalow.nl

VAKANTIECOMPLEX DE KATTENBERG

Deze luxe vakantiewoningen liggen midden in 
de bossen op 10 minuten loopafstand van een 
natuurreservaat.

Kattenbergweg 6, 7101 BM Winterswijk 
+31(0)6 2002 7053 www.dekattenberg.nl

KLIMBOS WINTERSWIJK

Bataafseweg 
+31(0)6 8188 4237 www.kswinterswijk.nl

CAFETARIA QUICK SNACK 

Vredenseweg 67, 7101  LL Winterswijk 
+31(0)543 521 429 www.quick-snack.nl

CAFETARIA-CAFÉ ROOKS

Waliensestraat 110, 7103  XD Winterswijk 
+31(0)543 514 284 www.caferooks.nl

EETHUIS SMYRNA    

Kloetenseweg 15, 7101  TV Winterswijk 
+31(0)543 533 421 www.eethuissmyrna.nl

CAFETARIA DE VIERSPRONG   

Haitsma Mulierweg 2, 7101 CA Winterswijk 
+31(0)543 515 355 www.viersprongwinterswijk.nl

     
CAFE’S     

CAFÉ ‘T BOLWERK

Kottenseweg 7, 7101 JM Winterswijk
+31(0)6 1017 1290 

CAFÉ MERLIJN   
Vredenseweg 12-1, 7101  LN Winterswijk 

+31(0)543 513 082 
     

BED & BREAKFAST      

B&B BIJ HILLEN IN BED 

Markt 25, 7101 DA Winterswijk 
+31(0)543 518 585 www.hertogkarelvangelre.nl
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JACOBSKERK, BEZICHTIGING EN 
TORENBEKLIMMING 

Markt 1, 7101 DB Winterswijk  
www.jacobskerkwinterswijk.nl

LOCKD ESCAPE ROOMS WINTERSWIJK 
Drie escaperooms

Weurden 78, 7101 NL Winterswijk 
+31(0)543 444 400 www.lockd.nl        

  
OPENLUCHTTHEATER HUININKMAAT 

p/a Wooldstraat 42, 7101 NS Winterswijk 
+31(0)6 42863626 www.openluchttheaterwinterswijk.nl

ROUTE WENTERS E-CHOPPERS
Verhuur van e-choppers

Stationsstraat 33, 7101 GH Winterswijk 
+31(0)543-234900 www.routewenters.nl

MOLEN DE BATAAF  

Bataafseweg 20-A, 7101 PA Winterswijk  
www.molenbataaf.nl

     VAKANTIEWONINGEN     

APPARTEMENT BIJZONDER GEWOON     

Bossesteeg 4, 7101  GE Winterswijk 
+31(0)543 841 622 www.bbbijzondergewoon.nl

 
CHALETPARK BOOMANS  

Stationsweg 4, 7121  LH Aalten 
+31(0)543 451 445 www.campingboomans.nl

VAKANTIEWONING ELHAGE  

Vredenseweg 152-1, 7101 LK Winterswijk 
+31(0)543 516 876 www.vakantiewoningelhage.nl

CHALET OSLO  

Nieuw Beusinkweg 20-15, 7103  DJ Winterswijk 
+31(0)543 531 002 www.landschapsparknieuwbeusink.nl

VAKANTIEWONING DE SLIEPSTEEN 

Nieuw Beusinkweg 20-07, 7103 DJ Winterswijk 
+31(0)6 4627 3132 www.desliepsteen.nl

CAMPERPLAATSEN     

CAMPERPLEK WINTERSWIJK 
CENTRUM 

Stationsstraat 33-37,  7101 GH Winterswijk  
     

RECREATIETIPS 

BIERBROUWERIJ WENTERSCH  

Groenloseweg 75, 7101 AD Winterswijk 
+31(0)543 769 080 www.wentersch.nl

DOOPSGEZIND KERKJE; 
MONUMENT MET MOGELIJKHEDEN

Torenstraat 4, 7101 DC Winterswijk 
+31(0)543 531 521 www.doopsgezindkerkje.nl

ESCAPEROOM WINTERSWIJK 

Laan van Hilbelink 6, 7101 WG  Winterswijk
 +31(0)6 1030 8589 www.escaperoomwinterswijk.nl

HET GILDE, FIETSEN EN WANDELEN 
MET EEN GIDS 

Morssestraat 31, 7101 JA Winterswijk 
+31(0)543 514 159 www.gilde-winterswijk.com

IMKERIJ ROTTEVEEL 

Waliensestraat 127, 7103 EA Winterswijk 
+31(0)543 514 792 

IMKERIJ VAN WAARDENBURG

Misterweg 107, 7102 BH Winterswijk
+31(0)543 521877
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CITY WONEN 
EUGELINK–TE KORTSCHOT

Bij City Wonen Eugelink-te Kortschot vind je 
alles onder één dak: meubelen, slapen en textiel.
Ruim 10.000 vierkante meter met de mooiste 
woonconcepten. 

Europalaan 117, 7102 AC Winterswijk
+31(0)543 515 854 www.citywonen.com

UNIQUE BIKES 

De fietsen van Unique Bikes zijn anders. Tijdloos. 
De collectie is ingekocht over de hele wereld en 
samengebracht in één showroom.

Europark 10, 7102 AM Winterswijk
+31(0)543 512 145 www.uniquebikes.com

HOOKEDONFISHING 

Ben jij een fanatieke visser en helemaal fan 
van de hengelsport, dan ben je bij Hooked on 
Fishing aan het juiste adres. Naast de verkoop 
van hengelsportartikelen verkopen we ook een 
vispas - nodig voor het vissen in de omgeving van 
Winterswijk, tevens dag- en weekkaarten.

Vredenseweg 27, 7101 LK Winterswijk
+31(0)543 785 246 www.hookedonfishing.nl

BREUKERS BOUWMATERIALEN

Breukers biedt een groot assortiment aan hout-
bouwmaterialen, bestratingsmaterialen, zand en 
siergrind. Laat je inspireren in de meer dan 2.000 
m2 grote showtuin met de laatste tuintrends.

van Leeuwenhoekweg 1, 7102 EJ  Winterswijk
+31(0)543 513 161 www.breukers.nl

RECREATIETIPS IN DE BUURT 
VAN WINTERSWIJK

CACTUS OASE, FAMILIEPARK 
Jongermanssteeg 6 7261 KA Ruurlo 
+31(0)573 451 817 www.cactusoase.nl

EENDENVERHUUR 
Teubenweg 5 7095 BW De Heurne 

+31(0)6-27874669 www.eendenverhuur.nl

ESCAPEROOM GROENLO 
Beltrumsestraat 10 7141 AL Groenlo 

+31(0)6 4021 9941 www.escaperoomgroenlo.nl

DE GROENE PLEISTERPLAATS  
Buninkdijk 12 7121 LG Aalten 

+31(0)543 565 322 www.groenepleisterplaats.nl

HOF VAN ECKBERGE 
Lintveldseweg 1-A 7151 NK Eibergen 

+31(0)545 461 100 www.hofvaneckberge.nl

KAASBOERDERIJ WEENINK 
Eimersweg 3 7137 HG Lievelde +31(0)544-371446 

www.kaasboerderijweenink.nl

KOPPELKERK   
Koppelstraat 35 7126 AG Bredevoort 

+31(0)543 216 005 www.koppelkerk.nl

NATUURPARK DE LEEMPUTTEN 
Zwolse Veenweg 4-A 7142 HT Groenlo 

+31(0)544 468 801 www.de-leemputten.nl

MUSEUM ERVE KOTS 
Eimersweg 4 7137 HG Lievelde 

+31(0)544 371 691 www.museumervekots.nl

GROEPSUITJE GROENLO 
www.groepsuitjesgroenlo.nl

+31(0)6 3889 5840

SYNAGOGE WINTERSWIJK 

Spoorstraat 32, 7101 GV Winterswijk 
+31(0)543 518 364 www.synagogewinterswijk.nl

THEATER DE STORM 

Haitsma Mulierweg, 11 7101 BX Winterswijk 
+31(0)543 519 285 www.theaterdestorm.nl

ZWEMBAD JASPERS 

Jaspersweg 3, 7103 AV Winterswijk 
+31(0)543 514 691 www.zwembad-jaspers.nl

MUSEA EN GALERIEËN     

TRANSIT OOST 
Ontdek de historie van het openbaar vervoer in 
Oost-Nederland”

Kleine Parallelweg 6, 7101 HP Winterswijk 
+31(0)543 515 714 www.transitoost.nl

MUSEUMFABRIEK
De rijke historie van Winterswijk verzameld in 
groot museum.

Laan van Hilbelink 6-10, 7101 WG Winterswijk 
+31(0)543 533 533 www.vereniginghetmuseum.nl

ART-DECO THEATER & TERRAS
ASTORIA   

Een juweeltje in Art Deco stijl. Bekend van het TV 
programma Binnenste Buiten.

Wooldseweg 5, 7101 HT Winterswijk 
+31(0)543 523 049 www.theaterastoria.com
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Waar in Nederland is het nog donker genoeg 
om de sterrenhemel te kunnen zien?

Met het predicaat Nationaal Landschap heb je een naam hoog te houden. 
Die uitdaging gaan de inwoners graag aan. We zijn allemaal ontzettend 
trots op dit unieke gebied met maar liefst vier Natura 2000 gebieden. 
In het verleden hebben de eigenaren van Scholtengoederen met hun 
pachters en knechten hun stempel gedrukt op het ontstaan van het gebied. 
Houtwallen, beekjes, essen, molens, bossen en landerijen werden door 
hen ingericht en onderhouden. Ook vandaag de dag is natuuronderhoud 
onderdeel van het agrarische leven. Het resultaat is een afwisselend 
en levendig coulisselandschap met een variatie aan natuurgebieden met 
zeldzame dieren en planten. 

Het Nationaal Landschap Winterswijk
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Waar in Nederland is het nog donker genoeg 
om de sterrenhemel te kunnen zien?

Zeldzame flora en fauna
In een bijzonder gebied leven ook bijzondere planten en dieren. 
Denk hierbij aan de slanke sleutelbloem en de bosgeelster. Maar ook 
zeldzame vlinders, zweefvliegen, loopkevers en libellen wonen hier 
graag. Of nog grotere dieren zoals de kamsalamander, ijsvogel, oehoe, 
boommarter, vleermuizen, de grote gele kwikstaart en soms zelfs 
kraanvogels. In het Zwillbrocker Venn broedt ieder jaar een kolonie 
flamingo’s. Een spectaculair gezicht!

Rust en ruimte

Het Nationaal Landschap Winterswijk heeft een omvang van maar liefst 22.000 hectare. Rust en ruimte zijn dan ook 
volop aanwezig. De perfecte omgeving om te fietsen, wandelen, mountainbiken of paard te rijden. Geniet onderweg van 
horecagelegenheden waar het heerlijk verpozen is tijdens sportieve activiteiten. In het hele gebied zijn namelijk tal van 
leuke restaurants, theetuinen, rustpunten en gezellige terrassen.  

Wist je dat Winterswijk de hoogste reeëndichtheid heeft 
in Nederland? Tijdens de Wild Kiek’n safari ga je, onder 

begeleiding van een wildbeheerder, met een klein gezelschap 
op pad in een stille elektrische buggy. De gids vertelt je alles 
over zijn werkzaamheden en het wild. Je reserveert deze 
excursie via de VVV.

Tip!
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Trek je laarzen aan, ontdek 
veengebieden en spot flamingo’s
Het Korenburgerveen en het Wooldse Veen zijn twee fraaie, uitgestrekte hoogveengebieden. Beide venen maken deel uit van een beschermd Natura 
2000 gebied waar opmerkelijke dieren leven en zeldzame planten groeien. Het Wooldse Veen vormt samen met het Burlo-Vardingholter Venn aan de 
andere kant van de grens een uitgestrekt stuk natuur van 150 hectare. Het Korenburgerveen omvat een nog groter gebied samen met het Vragender, 
Corlese en Meddose Veen. Net over de grens ligt het Zwillbrocker Venn. In het vroege voorjaar strijkt een kolonie roze flamingo’s neer om hier te 
broeden. Een spectaculair gezicht!
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Trek je laarzen aan, ontdek 
veengebieden en spot flamingo’s

Het Korenburgerveen

Bijzondere route over het plankenpad

Je kunt de gebieden ook zelf ontdekken. Zet je zintuigen op scherp en 
ervaar alle facetten van het veen via de gemarkeerde wandelroutes 
of ga via het plankenpad. Ook zijn er begeleide excursies in het meest 
kwetsbare deel, dat anders niet toegankelijk is. Luister naar de gids en 
verwonder je over de spannende geschiedenis, oude smokkelroutes en 
uiteraard over de bijzondere bewoners van de Winterswijkse venen. 

Het Korenburgerveen heeft het uiterlijk van een moerasgebied en is in feite een veenkom, doordat het lager gelegen is 
dan de omringende stukken land. Het Wooldse Veen is een waardevol hoogveen met veenputten en veendijken. Door 
de grote afwisseling in de bodem en de afwisseling in natte en droge plekken, komen er veel bijzondere planten en 
dieren voor. De kleine, vleesetende zonnedauw, licht paarse orchideeën, kamsalamanders, heikikkers en de kleine bonte 
specht zijn slechts een kleine greep uit de unieke bewoners van de veengebieden.

Wist je dat je de aromatische wilde gagel uit het 
Korenburgerveen terug kunt proeven in een van de 

lokaal gebrouwen streekbiertjes? 

Tip!
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Beleef het mee in bruisend
Winterswijk

Wat is er te doen vandaag? Dankzij een goed gevulde agenda is er een gevarieerd en omvangrijk aanbod aan activiteiten, rondleidingen, excursies en 
evenementen. Wat fijn dat er iedere dag iets te beleven is in het centrum of in het schitterende Nationaal Landschap Winterswijk. 
Naast culinaire festivals, gezellige markten, wandel- en fietstochten, mooie exposities, concerten, open dagen bij bijzondere bedrijven, is er een 
fietsvierdaagse, een wandelweekend en een uitdagende marathon door het Nationaal Landschap. Rond Pasen geniet je van de optredens tijdens het 
VuurFestival, in de zomer van een magnifieke voorstelling in de steengroeve en een bloemencorso. In het najaar zijn de Open Wijngaarddagen en is 
het Oldtimerfestival. Het is slechts een kleine greep uit het aanbod. Het resultaat? Altijd volop genieten! 

Een goed gevulde activiteitenagenda
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Gunstige ligging aan de Duitse grens
De Achterhoek is prachtig. Vestingstad Groenlo en boekenstad 
Bredevoort liggen op fietsafstand. Het geweldige museum More 
in Ruurlo is binnen een half uur bereikbaar. Door de gunstige 
ligging aan de Duitse grens ben je in ruim een uur in het mondaine 
Düsseldorf of het historische Münster.

Ben je op zoek naar nóg meer tips voor een leuk dagje 
uit? Kijk dan snel verder in de agenda op de website van 

100% Winterswijk of vraag de medewerkers van het VVV 
Inspiratiepunt naar hun persoonlijke favorieten.

Tip!
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Ratum
De Steengroeve en het naastgelegen natuurgebied Willinks Weust zijn 
de meest tot de verbeelding sprekende plekken in Ratum.  Nergens in 
Nederland liggen aardlagen uit zoveel verschillende periodes zo dicht aan 
het oppervlakte als in de steengroeve in Ratum. Van de drie Muschelkalk 
mijnen is er nog één in gebruik. De oudste groeve is aangekocht door 
Staatsbosbeheer en wordt nu als natuurgebied Willinks Weust beheerd. 
Via het VVV Inspiratiepunt zijn wandel - en fietsroutes beschikbaar 
die de steengroeve aandoen en ook kun je hier rondwandelingen bij de 
Steengroeve reserveren. Naast de steengroeve staat ook buurtschap 
Ratum bekend vanwege haar bosrijke omgeving, oude landschap en 
prachtige zandpaden.
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VLOERMOUTERIJ MASTERVELD 

Nederlands enige ambachtelijke mouterij kan tijdens 
een rondleiding bezocht worden.

Veldboomweg 11, 7106 CG  Winterswijk - Ratum 
+31(0)6 5703 8052 www.vloermouterijmasterveld.nl

GROEPSACCOMMODATIES TE PASKE, 
HET MASTERVELD

Veldboomweg 13, 7106  CG Winterswijk-Ratum 
+31(0)6 3531 4694 www.tepaske-recreatie.nl

BOERDERIJTERRAS TE SELLE 

Op het melkveebedrijf van de familie Te Selle vind je 
een gezellig boerderijterras. Een heerlijk plekje waar 
je jezelf kunt voorzien van koffie, thee, karnemelk, 
frisdrank en eigen gebakken kruid- of appelcake.

Ratumseweg 65-A, 7106  CH Winterswijk-Ratum 
+31(0)543 532 883 

HULS DUURZAME ENERGIE , 
ENERGIEPARK, ECO TOURS, E 

BUGGYVERHUUR

In het Energiepark in Ratum zie en ervaar he hoe 
duurzame energie wordt opgewekt en bespaard. 
Vanaf het Energiepark is er de mogelijkheid een tocht 
te maken met elektrische buggy’s onder leiding van 
een gids. De buggy’s zijn ook te huur. De excursie 
Wild Kiek’n start vanaf het energiepark.

Scholtemaatweg 1, 7106 CT Winterswijk-Ratum 
+31(0)6 2277 4404 www.hulsduurzameenergie.nl

GALERIE ATELIER GERRI GRIJSEN

Gerri Grijsen maakt prachtige bronzen beelden, 
zowel vrij werk als in opdracht.

Leeferdinklaan 2, 7106 CE Winterswijk-Ratum 
+31(0)6 8357 4390 www.ggrijsen.nl

BED&BREAKFAST EN 
APPARTEMENTEN DE BORG 

Rotweg 8, 7106  EA Winterswijk-Ratum 
+31(0)543 562 279 www.deborgratum.nl

GASTENHUIS “HET GOEDE LEVEN”   

Wesselerweg 3, 7106 CA Winterswijk-Ratum 
+31(0)6 4232 8182 www.gastenhuishetgoedeleven.nl 

VAKANTIEHUIS “ ‘T HUUSKEN” 

Ratumseweg 54, 7106 CH Winterswijk-Ratum 
+31(0)543 538 866 www.huusken.nl
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Meddo

Het kerkdorp Meddo is met 1500 inwoners de grootste buurtschap van 
Winterswijk. The place to be in deze buurtschap is recreatieplas het 
Hilgelo. Bij onze Duitse buren is deze waterplas vooral bekend als de 
Meddosee. Het Hilgelo ligt aan de rand van Winterswijk. Naast leuke 
horeca, het uitgestrekte strand en het fijne zwemwater vind je rondom 
het Hilgelo verschillende verblijfsmogelijkheden. Op het strand geniet je 
met je voetjes in het zand bij beachclub MEER en voor een avontuurlijk 
dagje met de kinderen biedt Sevink Avonturenpark veel vertier. Bij Sevink 
Avonturenpark is een Toeristisch Overstap Punt. De plek om te parkeren 
en waar diverse wandel- en fietsroutes starten.

100% Winterswijk | 72



WELLNESS CAMPING STOLTENBORG   

Geldereschweg 67-A, 7104  AN Winterswijk-Meddo 
+31(0)543 569 294 www.wellness-camping-stoltenborg.nl

     
B&B MORSKERSHOEVE 

CAMPING&GLAMPING HET 
MORSKERSWEITJE 

Morskersdriehuisweg 2 7103 AZ Winterswijk 
+31(0)6 1289 7386 www.morskershoeve.nl

HOVENIERS EN GROENCENTRUM 
WENNINKHOF 

Hoeninkstegge 5, 7104 BK Winterswijk-Meddo 
+31(0)543 569 302 www.wenninkhof.nl

SVR CAMPING EN BUNGALOWPARK
 ‘T HILGELOMEER 

‘t Hilgelomeer is direct gelegen aan de 
dagrecreatieplas ‘Het Hilgelo’ waar je kunt 
zwemmen, surfen, sportduiken, vissen of wandelen.

Waliënsestraat 137, 7103 EAWinterswijk 
+31(0)543 517 548 www.hilgelomeer.nl

CAMPING KLOMPENMAKERIJ 
TEN HAGEN 

Deze gezellige familiecamping ligt aan de oever van 
recreatiegebied “t Hilgelo”. 
Bij de klompenmakerij worden op ambachtelijke 
wijze jaarlijks duizenden klompen gemaakt. Leer er 
van alles over tijdens een rondleiding. 

Waliënsestraat 139-A 7103 EA Winterswijk 
+31(0)543 531 503 www.hagencampklomp.nl

SEVINK AVONTURENPARK  
INDOOR & OUTDOORSPEELPLEZIER

Fossielen en gouden munten opgraven, springen 
op de trampoline, racen op skelters en scooters. 
Lekker banjeren binnen en buiten, in een veilige, 
omheinde omgeving? Zelf zak je heerlijk onderuit in 
de loungestoelen dichtbij of juist wat verder weg van 
de speeltuinen.

Meddoseweg 40 7107 AD Winterswijk-Meddo 
+31(0)543 513 229 www.sevinkmolen.nl 

SEVINK MÖLLE 
PANNENKOEKENRESTAURANT & 

BOURGONDISCH GRILL RESTAURANT

Een overheerlijke pannenkoek, all inclusive 
bourgondisch steengrillen op een lavasteen of een 
koud drankje op het terras of bij het strandpaviljoen?  
Buiten zijn twee terrassen, het grillterras en 
het serreterras. Vanaf het grillterras heb je een 
magnifiek uitzicht op recreatieplas het Hilgelo. In het 
zonnetje geniet je van de activiteiten op en bij het 
meer. 

Meddoseweg 40 7104 AA Winterswijk-Meddo 
+31(0)543 513 229 www.sevinkmolen.nl

CAMPING SEVINK MOLEN

Camping Sevink Molen is een echte familiecamping, 
en ligt direct aan de recreatieplas Het Hilgelo en 
recreatiepark Sevink Molen. Bovendien ben je vanaf 
de camping zo in Winterswijk.

 Hilgeloweg 7,  7104  BG Winterswijk-Meddo 
+31(0)543 551 225 www.campingsevinkmolen.nl

EETCAFÉ EN ZALENCENTRUM 
SPIEKERMAN

Prachtig groot buitenterras.

Goorweg 5,  7104 BB Winterswijk-Meddo 
+31(0)543 216 001 www.spiekerman.nl

GROEPSACCOMMODATIE
 SEVINK MÖLLE  

Meddoseweg 40 7107 AA Winterswijk-Meddo 
+31(0)543 513 229 www.sevinkmolen.nl

GROEPSACCOMMODATIE 
EN B&B DE SCHOPPE   

Zwillbroekseweg 7, 7104 BS Winterswijk-Meddo 
+31(0)6 4627 3132 www.bedandbreakfastdeschoppe.nl

RECREATIEPARK DEN MÖLLENHOF 

Morskers Driehuisweg 18, 7104  BT Winterswijk-Meddo 
+31(0)543-513736 www.denmollenhof.nl

LANDGOEDCAMPING POELHUIS

Poolserweg 3, 7104  DC Winterswijk-Meddo 
+31(0)543-569246 www.poelhuis.nl
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Huppel en Henxel
Huppel en Henxel zijn twee charmante buurtschappen. Je vindt er onder 
andere ‘De Voortwisch”, een 18 holes golfbaan en de sfeervolle wijngaard 
Hesselink. Een geliefde omgeving om te wandelen en fietsen is Landgoed 
Gossink, een relatief jong Scholtengoed met een afwisselend terrein 
met bos, lanen, vijvers, weiland en een aantal fraaie boerderijen. Ook 
de Döttinkrade is zeer de moeite waard; het is een typisch Achterhoeks 
natuurgebied met loofbossen en de meanderende Ratumse beek. Dit beek 
begeleide bos kleurt in het voorjaar wit van de bosanemoon; een teken van 
een oude, ongestoorde bosbodem. 
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WIJNGAARD & TUINTERRAS HESSELINK 
Terras met uitzicht op de wijngaard waar je de 
internationaal bekroonde wijnen kunt proeven. In het 
seizoen zijn er rondleidingen met wijnproeverijen. 

Vredenseweg 168, 7113 AE Winterswijk-Henxel 
+31(0)6 4137 0287 www.wijngaardhesselink.nl 

CAMPING HET WIESKAMP 
De camping heeft luxe kampeerplaatsen met privé 
sanitair, maar verhuren ook Finse bungalows, 
ingerichte tenten en chalets. Op het terrein is o.a. 
een snackbar, een natuurspeeltuin, indoor speeltuin, 
sportveld, winkeltje aanwezig. In het hoogseizoen is 
er een animatieteam.

Kobstederweg 13, 7113 AA Winterswijk-Henxel 
+31(0)543-227010 www.wieskamp.nl 

RESTAURANT VAN HIER 
Restaurant waar met streekproducten wordt gekookt.

Kobstederweg 13, 7113 AA Winterswijk-Henxel 
+31(0)543 227 010 www.restaurant-vanhier.nl

DE BALKENDE EZEL /EZELTOCHTEN & 
WANDELTOCHTEN 

Bij B&B De Balkende Ezel kun je een wandeltocht 
maken met een ezel. Er zijn meerdere routes, van 
verschillende lengtes. 

Waliënseweg 40, 7105 CD Winterswijk-Huppel 
+31(0)543-562650 www.debalkendeezel.nl

BOERDERIJTERRAS
TERRAS ZONDER NAAM  

Terras op basis van zelfbediening. Zowel binnen als 
buiten genieten van de rust en het mooie uitzicht.

Ratumseweg 6, 7113 AH Winterswijk-Henxel 
+31(0)543 521 468  

      
GOLFBAAN “DE VOORTWISCH” 

Golfbaan de Voortwisch is de enige golfbaan gelegen 
in het Nationaal Landschap Winterswijk. De 
golfbaan bestaat uit een 18-holes golfbaan, 6-holes 
par 3 baan en verschillende oefenfaciliteiten. Voor 
zowel ervaren en onervaren golfers. 

Vredenseweg 150, 7113 AE  Winterswijk-Henxel 
+31(0)543 563 812 www.golfclubwinterswijk.nl 

 

NATUURKAMPEERTERREIN EN 
GROEPSACCOMMODATIE LUTJE 

KÖSSINK 

Camping Lutje Kössink en het vakantiehuis in 
stijlvolle herenboerderij, liggen in het landelijke 
bosrijke gebied van Henxel. Het terrein is omzoomd 
met bomen en struiken.

Kremerweg 6, 7113  CB Winterswijk-Henxel 
+31(0)543 562 344 www.lutjekossink.nl

      
BOERDERIJWINKEL TE WINKEL / 

CLARA BELLA IJS 

Een gezellige zelfbedieningswinkel met ijssalon 
(eigen gemaakt ambachtelijk boerenijs) en 
speeltuintje. In de winkel is een assortiment aan 
streekprodukten. 

Vredenseweg 176, 7105 CC Winterswijk-Huppel 
+31(0)6 1088 7474 www.boerderijtewinkel.nl     

    
GROEPSACCOMMODATIE EN 

MINICAMPING NIEUW BOVENHUIS 

Waliënseweg 1, 7105 CD Winterswijk-Huppel 
+31(0)543 513 585 www.nieuwbovenhuis.nl

BOERDERIJCAMPING KORTSCHOT           

Vredenseweg 142, 7113 AE Winterswijk-Henxel 
+31(0)543-562347 www.kortschot.nl 

B&B EN THEETERRAS
DE BALKENDE EZEL

Waliënseweg 40, 7105 CD Winterswijk-Huppel 
+31(0)543 562 650 www.debalkendeezel.nl 

VAKANTIEWONING HIJINK 
(RENNERDINK)

Huppelseweg 13, 7105  CJ Winterswijk-Huppel 
+31(0)543 513 126 

 
VAKANTIEHUISJE “FAIRWAY”   

Vredenseweg 148-07, 7113 AE Winterswijk-Henxel  
www.winterswijkvakantiehuisje.nl 

BUITENVERBLIJF HET GROOTENHUIS    

Vredenseweg 111, 7113 AE Winterswijk-Henxel
 +31(0)6 1520 0452 www.buitenverblijfgrootenhuis.nl 
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Miste - Corle
Vanuit het Toeristische Overstap Punt bij Vakantiepark De Twee Bruggen 
zijn er diverse wandel- en fietsroutes te volgen. De Boven Slinge beek 
meandert door de buurtschappen Miste en Corle. Wie zelf actief aan de 
slag wil huurt een kano. Het Korenburgerveen is een hoogveengebied 
van maar liefst 490 hectare groot en herbergt het grootste moeras van 
Oost Nederland. Wandel rondom het veengebied via het Schaddenpad 
of maak kennis met delen die dieper in het veen gelegen zijn via de 
georganiseerde rondleidingen met een gids. Het landgoed Mentink met 
boerderijen, bos akkers, houtwallen en heide ligt net even buiten het 
centrum vanWinterswijk. Mountainbikers starten bij Camping Vreehorst 
of bij Vakantiepark De Twee Bruggen om van de nieuwe MTB-route 
gebruik te maken.
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VAKANTIEPARK DE TWEE BRUGGEN 

5-Sterren vakantiepark met alles-erop-en-eraan: van 
ruim opgezette kampeerplaatsen met privé sanitair 
en volledig ingerichte accommodaties tot meerdere 
horecavoorzieningen, een binnen- én buitenbad 
en een supermarkt. Groepen kunnen terecht in 
groepsaccommodatie de Slinge.  

Meenkmolenweg 13, 7109 AH Winterswijk
+31(0)543 56 53 66  www.detweebruggen.nl

RESTAURANT DE SCHOPPE 

Meenkmolenweg 23, 7109 AH Winterswijk-Miste 
+31(0)543 565 325 www.restaurantdeschoppe.nl

THEETUIN DE WACHT 

Een heerlijke pauzeplek om even uit te rusten en te 
genieten van het landschap. Zelfbedieningsconcept 
met thee, koffie, frisdrank en huisgemaakt gebak.

Meenkmolenweg 6, 7119  AH Winterswijk-Corle 
+31(0)6 5358 6965 www.theetuindewacht.nl

 RESTAURANT DE WOORD

Ook bij De Woord verkrijgbaar: producten uit eigen 
stokerij “het laatste woord”

Corleseweg 45, 7119  AA  Winterswijk-Corle 
+31(0)543 513 135 www.dewoord.nl

 

STEAKHOUSE VIVALDI

Vivaldi is door de jaren heen een begrip geworden 
in de Achterhoek door de overheerlijke spareribs. 
Verhuur Ebero Bikes  

Haartweg 2, 7109  BJ Winterswijk-Miste 
+31(0)543 565 213 www.steakhousevivaldi.nl

VAKANTIEBOERDERIJ ‘T BRINKE   

Brinkeweg 34, 7109 BN Winterswijk-Miste 
+31(0)6 5466 0578 www.landgoedbrinke.nl

VAKANTIEBOERDERIJ PIERIKS   

Meenkmolenweg 2, 7119 AH Winterswijk-Corle 
+31(0)543 760 176 www.vakantieboerderijpieriks.nl

VAKANTIEBOERDERIJ WEIDEMAN 

Wissinkweg 6, 7109 BC Winterswijk-Corle 
+31(0)543 760 176 www.vakantieboerderijpieriks.nl

GROEPSACCOMMODATIE
LANDGOED WISSINK

Misterweg 230, 7109  BA Winterswijk-Miste 
+31(0)543 565 514 www.landgoedwissink.nl

BUITENPLAATS BUNGALOWPARK 
IN DEN OLDEN BONGERD 

Breukinkweg 3, 7109 BX Winterswijk-Miste 
+31(0)543-565606 www.indenoldenbongerd.nl
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CAMPING VREEHORST 

Beleef Camping Vreehorst en geniet met je complete 
familie van het overdekte zwembad, de ruime 
kampeerplaatsen, het luxe sanitair en de vele 
speelmogelijkheden. Verhuur van tenten en chalets. 
Kom ook vakantievieren bij deze 4,5 sterren camping 
in Winterswijk. Opstappunt MTB route.

Vreehorstweg 43 7102 EK Winterswijk 
+31(0)543 514 805 www.vreehorst.nl

OBELINK VRIJETIJDSMARKT

Het grootste aanbod kampeer- en outdoorartikelen 
van heel Europa: nergens anders vind je zo’n 
compleet assortiment. Daarnaast vindt je er ook 
een groot assortiment tuinmeubelen, barbecues en 
fietsen.

Misterweg 179, 7102 EN Winterswijk
+31(0)543 532 632 www.obelink.nl

VAKANTIEHUIS DE BEUKHAAG

Voskuilweg 4, 7109 BB Winterswijk-Miste 
+31(0)6 2011 9616 www.debeukhaag.nl

BOERDERIJTERRAS ANKOMM’N & 
GASTGALERIJ ANKOMM’N 

Buiten op het boerderijterras en binnen op de deel en 
in de koeienstal is een lunchroom met biologische of 
streekproducten. De gastgalerij is tevens gevestigd 
in de deel. 

Mentinkweg 5, 7102 GA Winterswijk 
+31(0)6 1562 4314 www.ankommn.nl
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VAKANTIEWONING “ DE HUUSKER” 

Geelinkweg 8, 7119 AC  Winterswijk-Corle 
+31(0)6 4659 0647 www.dehuusker.nl

     
B & B HOEVE DE WEST 

Geelinkweg 10, 7119 AC Winterswijk-Corle 
+31(0)6 5429 4984 www.hoevedewest.nl

B & B DE SLAPENDE KATER 

Pasweg 1, 7119  AL Winterswijk-Corle 
+31(0)543 565 072 www.deslapendekater.nl

GUESTHOUSE “DE WOORD”  

Corleseweg 45, 7119  AA  Winterswijk-Corle 
+31(0)543 513 135 www.dewoord.nl

MINICAMPING ‘T VOORDE    

Corleseweg 84, 7119  AB Winterswijk-Corle 
+31(0)543 512 092 www.minicampingvoorde.nl

MELKVEEBEDRIJF EN MELKTAP OONK

Misterweg 225a
7109 BA Winterswijk-Miste

ZWERFSTENENEXPOSITIE EN 
SCHRIEVERSPAD 

Landgoed Kotmans,
Kotmansweg 6, 7109 CH Winterswijk-Miste

BLOEMEN UIT CORLE

Vanuit een kraam met zelfbediening wordt een groot 
assortiment snijbloemen, tuinplanten en kruiden 
verkocht. 

Veenhuisweg 2, 7119 AS Winterswijk Corle
www.bloemenuitcorle.nl

B&B DE BERKEBOOM 

Vreehorstweg 6, 7102  EL Winterswijk 
+31(0)543 523 018 www.deberkeboom.nl

VAKANTIEWONING CORLE

Corleseweg 33, 7119 AA Winterswijk-Corle 
+31(0)543 513 626 www.vakantiecorle.nl

VAKANTIEHUISJE ‘T HOONDERHOK 

Corleseweg 9, 7119 AA Winterswijk-Corle  
www.kommoar.nl
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Brinkheurne - Kotten
De Brinkheurne is de kleinste buurtschap van Winterswijk. Kotten grenst 
voor een groot deel aan de Duitse grens, hier kun je dan ook een van die 
vele groene grenspaadjes oversteken. Kotten kent daarnaast een paar 
prachtige natuurgebieden zoals de Borkense Baan en het Nonnenven. 
Ooit liep hier het spoorlijntje tussen Winterswijk en Borken. Inmiddels is 
het een bijzonder natuurgebied geworden. Langs het verlaten trace liggen 
bos - en heidegebiedjes met hier en daar poelen en vennen. Een van deze 
vennen is het Nonnenven. Het verhaal gaat dat nonnen uit het verderop 
gelegen klooster hier vroeger kwamen zwemmen. Brinkheurne en Kotten 
zijn, net als alle andere buurtschappen, ideaal om te voet, te paard of per 
fiets te ontdekken. Mountainbikers kunnen starten bij Recreatiepark Het 
Winkel.
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RECREATIEPARK HET WINKEL  

Het Winkel is een viersterren familiecamping met 
zwembad, glamping, chalets en kampeerplekken, 
speeltuin, kinderboerderij, groepsaccommodatie, 
historisch erfgoed Erve Brookert en restaurant, 
boules &bowling Reuselink.
Start MTB route. 

De Slingeweg 20, 7115 AG Winterswijk-Brinkheurne
+31(0)543 513 025 www.hetwinkel.nl 

RESTAURANT, BOULES & BOWLING 
REUSELINK

Bowlen is voor jong en oud en daarom een echte 
aanrader voor een leuke activiteit. Ook kun je 
heerlijk dineren, lunchen of borrelen bij Restaurant 
Reuselink. De bowlingbaan met gezellige lounge is 
in 2020 uitgeroepen tot beste nieuwe bowlingbaan.

De Slingeweg 20, 7115  AG Winterswijk-Brinkheurne 
+31(0)543 513 025 www.reuselink.nl

GROEPSACCOMODATIE  
HET ZONNEHUIS 

De Slingeweg 12, 7115 AG Winterswijk-Brinkheurne 
+31(0)543 563 220 www.dezonnebloem.nl

VAKANTIEWONING KLEIN NI”JENHOES  
(ACHTERHOEK ANDERS)    

De Slingeweg 6, 7115AG Winterswijk-Brinkheurne 
+31(0)543 722 172 www.achterhoekanders.nl

KOFFIEMOLEN MUSEUM
(ALLEEN OP AFSPRAAK OPEN) 

De Slingeweg 9, 7115 AG Winterswijk-Brinkheurne
+31(0)543 539 585 

KELTISCH KOFFIEHUIS & ROSENHAEGE 
LIVING GARDENS

Rosenhaege - 4,5 hectare kijktuinen; winkel met 
landelijke producten. Keltisch koffiehuis met speciale 
koffies en gebak. 

Bekeringweg 8, 7107 AM Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 563 339 www.rosenhaege.nl 

BOERDERIJWINKEL & 
SCHAPENBOERDERIJ KEMPER SCHOAP 

Op melkschapenhouderij ‘De Plantenkamp’ loopt de 
schaapskudde. Van de melk van de schapen maken 
ze diverse (h)eerlijke producten. Zij gebruiken 
uitsluitend pure ingrediënten. Dat proef je! 

Vosseveldseweg 4, 7107 AD Winterswijk-Kotten 
+31(0)6 1065 4618 www.allesvanhetschaap.nl

DE PRIJSHAMER: 

De Prijshamer heeft veel verschillende producten 
voor voordelige prijzen. Met twee verdiepingen 
en een buitenterrein zijn er producten voor elke 
gelegenheid. 

Kottenseweg 90, 7101 JS Winterswijk
+31(0)543 531 800 www.deprijshamer.nl
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HOTEL RESTAURANT DE LINDEBOOM 

Even een krantje lezen onder het genot van een 
kopje koffie met wat lekkers, nagenieten van een 
stevige wandeling of gewoon lekker zitten mijmeren 
met een drankje. Je proeft hier nog de sfeer van 
vroegere jaren.  

Kottenseweg 152, 7115 AE Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 563 295 www.hoteldelindeboom.com

MINICAMPING, TERRAS, 
BED&BREAKFAST VEENEMAAT

Veenweg 2, 7107  BB Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 564 298 www.veenemaat.nl

BOERDERIJTERRAS VEENZICHT   

Veenweg 5, 7107  BB Winterswijk-Kotten  
www.veenzicht.nl

WIJNGAARD EN VAKANTIEWONING
DE REEBORGHESCH 

Je hoeft niet naar Frankrijk of Italië voor goede 
wijnen. Die kun je namelijk op deze wijngaard 
proeven en kopen. 

Sikkinkweg 4, 7107  BD Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 563 425 www.dereeborghesch.nl

AARDE-WERK DE STEGGE 

Duurzaamheidscentrum met o.a. workshops & blote 
voetenpad.

Geessinkweg 3, 7107 AR Winterswijk-Kotten
 +31(0)6 2156 6924 www.aarde-werkdestegge.nl

HOFPARKEN WILTERSHAAR/
RESTAURANT 1897 

Vosseveldseweg 8, 7107 AD Winterswijk-Kotten 
+31(0)20 226 1995 www.hofparken.nl

VAKANTIEPARK 
DE ITALIAANSE MEREN

Rustig, ruim en gezellig kamperen. Met 62 reguliere 
kampeerplekken, 30 kampeerplekken met privé 
sanitair en 14 glamping accommodaties, is er altijd 
een plek die bij je past. 

Buitinkweg 7, 7107  BE Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 563 271 www.italiaansemeren.nl

CAMPING RENSKERS 

Net als in de omgeving vindt u op de camping veel 
groen. Vooral mensen die van de natuur en van rust 
houden zijn hier aan het juiste adres. Ook voor jonge 
gezinnen is er genoeg te doen.

Aalbrinkstegge 5, 7107 AG Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 563 293 www.camping-renskers.nl

SVR CAMPING DE APPELWEIDE 

Wilterdinkweg 3, 7107 AE Winterswijk-Kotten 
+31(0)6 5172 2076 www.appelweide.nl
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SVR CAMPING ROTMANSHOEVE 

Bekeringweg 1, 7107  AM Winterswijk-Kotten 
+31(0)6 5369 2724 www.rotmanshoeve.nl

NATUURCAMPING EN 
VAKANTIEHUIZEN ‘T DIEKSHOES 

Burloseweg 23, 7107 AP Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 563 766 www.diekshoes.nl 

GROEPSACCOMODATIE “DE SCHOPPE” 

Geessinkweg 3, 7107  AR Winterswijk-Kotten 
+31(0)6 2156 6924 www.aarde-werkdestegge.nl

SEYBELT GROEPSACCOMMODATIE 

Vosseveldseweg 25-27 7107 AD Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 563 087 www.seybelt.nl

B&B ERVE BEKERINK

Bekeringweg 5, 7107 AM Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 563 559 www.bekerink.nl

B&B HEERLIJK    

Haverkampstegge 12, 7107 AX Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 769 078 www.benb-heerlijk.nl

B&B SCHARRELHOF /PAARDENHOTEL 
SCHARRELHOF 

Vosseveldseweg 19 7107 AD Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 514 436 www.scharrelhof.nl

B&B DE WIJZE OEHOE 

Kuipersweg 3-A, 7107 BC Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 232 011 www.dewijzeoehoe.nl

VAKANTIEWONING ‘T NIEUW-HULZEN 

Haverkampstegge 8, 7107  AX Winterswijk-Kotten 
+31(0)6 1070 4533 www.nieuwhulzen.nl

VAKANTIEHUIS DE SCHEPER   

Meester Meinenweg 5, 7107 AN Winterswijk-Kotten 
+31(0)6 1296 3126 www.vakantiehuisdescheper.nl

VAKANTIEWONING “OP VLASKAMP”    

Vlaskampweg 2,  7107 AS Winterswijk-Kotten 
+31(0)543 563 458 www.opvlaskamp.nl

     
VAKANTIEWONING HOGEWEG 

Adamskampweg 4, 7115 
AN Winterswijk-Brinkheurne +31(0)6 1022 2446 

www.vakantiewoning-hogeweg.nl          
    

VAKANTIEHUIS DE WIEBER         

Wiebersweg 3 - Kotten, 7107 AJ Winterswijk 
+31(0)543 563 411

www.vakantiehuisdewieber.nl
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Het Woold

Het Woold is een van de bosrijkste buurtschappen van Winterswijk. 
Naast bekende natuurgebieden als het Wooldse Veen, de Bekendelle 
en het Buskersbos zijn er nog tal van andere fraaie bosgebieden die 
minstens zo bijzonder zijn. Je vindt hier mooie wandel- en fietsroutes en is 
er sinds een aantal jaren ook een prachtig klompenpad. Bij Berenschot’s 
watermolen is een Toeristisch Opstappunt. De plek om te parkeren als je 
de Bekendelle wilt bezoeken. De TOP is startpunt van diverse wandel- 
en fietsroutes. Naast diverse verschillende verblijfsaccommodaties zijn 
er leuke horecagelegenheden waarvan er een aantal op hele bijzondere 
plekken zijn gesitueerd.
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RESTAURANT DE GULLE SMID 

Aan de rand van Winterswijk is de Olliemölle 
een van de meest gefotografeerde plekjes van 
Winterswijk. Bij deze watermolen vind je restaurant 
de Gulle Smid. 

Mr. Ten Houtenlaan 4, 7102 EH Winterswijk 
+31(0)543 450 286 www.degullesmid.nl

LEV. BY MIKE 

LEV. by Mike is eigenzinnig, stoer, vriendelijk, 
gul, sophisticated, uitgesproken, heeft lef en viert 
het leven. In LEV geeft chefkok Mike Vrijdag zijn 
signature aan de gerechten. Zijn restaurant ligt aan 
het Strandbad.

Badweg 4 7101  JZ Winterswijk 
+31(0)543 769 037 www.levbymike.com

STRANDBAD WINTERSWIJK
Badweg 6, 7102 EG Winterswijk

+31(0)543 530 579 www.strandbadwinterswijk.nl

BERENSCHOT’S WATERMOLEN 

Cake-& Lunchbar & “Koffie & Cakes to Go”. Hier 
smul je van ambachtelijk gebak, cakes, grote koeken, 
salades, soepen, kleine broodjes, belegde broodjes en 
nog veel meer. Bij Berenschot’s watermolen vind je 
een Toeristisch Opstap Punt. De plek om te parkeren 
als je de Bekendelle wilt bezoeken. Ook is de TOP 
het startpunt van diverse fiets- en wandelroutes.

Wooldseweg 74, 7108 A, Winterswijk-Woold
+31(0)6 1083 8531 www.berenschotswatermolen.nl

PANNENKOEKENHERBERG EN 
KAASBOERDERIJ HARMIENEHOEVE

Hier wordt al twee generaties echte Winterswijkse 
boerenkaas gemaakt die rechtstreeks wordt 
verkocht in de kaaswinkel. In de herberg kan men 
terecht voor een goed gevulde pannenkoek. In de 
zomer zijn er rondleidingen en is de herberg en z’n 
terras de ideale pauzeplek.

Kulverweg 2-4, 7108  BB Winterswijk-Woold 
+31(0)543 564 208 www.harmienehoeve.nl 

CAMPING, BOERDERIJWINKEL & 
GEITENBOERDERIJ DE BRÖMMELS

Een biologische geitenboerderij met eigen 
Kaasmakerij, een winkel met geitenkaas en 
streekproducten, de wolder met wol, aardewerk 
en antiek en een gezellig proeflokaal en terras met 
heerlijke kaasgerechten. Ook kun je er rondleidingen 
met kaasproeverij reserveren.

Meerdinkweg 5, 7108 BJ Winterswijk-Woold 
+31(0)543 564 518 www.brommels.nl 

WEIDETERRAS KÖTTERS   

Laat je verrassen door de gastvrije eenvoud, op 
een stukje natuurlijke weide in het mooie Woold. Je 
begrijpt wel dat dit weideterras, de naam geeft het al 
aan, alleen bij mooi weer toegankelijk is.

Oude Bocholtsebaan 15, 7108 AV Winterswijk-Woold 
+31(0)543 451 116  
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BOERDERIJWINKEL EN TERRAS
“ ‘T GOED ELFERDINCK”

In de boerderijwinkel kun je terecht voor eigen 
geteelde aardappelen en uien. In het seizoen koop 
je er de lekkerste asperges, direct van het land. 
Daarnaast worden er streekproducten van bedrijven 
uit de buurt verkocht. Bij de boerderij winkel is een 
terras met zelfbedieningsconcept. 

Harkelsweg 2, 7108 BS Winterswijk-Woold 
+31(0)6 1266 7015 www.elferdinck.nl 

HOTEL, RESTAURANT, HOTEL, 
GROEPSACCOMMODATIE EN

MINI-CAMPING ROERDINKHOF 

Op dit originele Scholtengoed zijn hotelkamers, 
een mini-camping, een knus vakantiehuisje en 2 
groepsaccommodaties. In de oudste schuur van 
Nederland is het boerderijrestaurant en terras. 

Roerdinkweg 1, 7108  AZ Winterswijk-Woold 
+31(0)543 564 586 www.roerdinkhof.nl

DEUNK VISKWEKERIJ EN 
ZEEVISGROOTHANDEL

Wooldseweg 62, 7108 AB Winterswijk-Woold
+31(0)543 513 865 www.deunkvis.nl
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B&B BLOEMERS   

Schoolweg 15, 7108 BM Winterswijk-Woold 
+31(0)543 534 428 www.bnbbloemers.nl 

VAKANTIEWONING BOERDERIJ
NI-JLAND 

Olden Goorweg 12, 7108  AE Winterswijk-Woold 
+31(0)543 537 751 www.ni-jland.nl 

VAKANTIEWONING DE BRAOKER

Schoolweg 2, 7108 BM Winterswijk-Woold 
+31(0)543 564 327 www.debraoker.blogspot.nl 

VAKANTIEHUIS HET ELZEN

Hijinkhoekweg 13, 7108  BE  Winterswijk-Woold 
+31(0)543 523 307 www.hetelzen.nl 

VAKANTIEHUIS “DE VRIEZENKAMP” 

Hijinkhoekweg 9, 7108  BE  Winterswijk-Woold 
+31(0)543 514 322 www.vriezenkamp.nl

LANDGOED VRIEZENHUIS 

Wooldseweg 119, 7108  AA Winterswijk-Woold 
+31(0)543 564 238 www.vriezenhuis.nl 

CAMPING “DE HARMIENEHOEVE”

Brandenweg 2, 7108  AX Winterswijk 
+31(0)543 564 393 www.campingdeharmienehoeve.nl

MINICAMPING DAMKOTSHUISJE 

Wooldseweg 137-A, 7108  AA Winterswijk-Woold 
+31(0)543 564 456 www.damkotshuisje.nl 

GROEPSACCOMMODATIE EELINK
VAKANTIEWONING EN WEGTREINTJE 

Kreilweg 1, 7108  AK Winterswijk-Woold 
+31(0)543 564 394 www.eelink.nl 

GROEPSACCOMMODATIE  
“KOM IN DE BEDSTEE” 

Harkel Wassinkweg 6, 7108  CG Winterswijk-Woold 
+31(0)6 2930 3016 www.komindebedsteewinterswijk.nl 

GROEPSACCOMMODATIE DE REEHUTTE    

Brandenweg 12, 7108  AX Winterswijk-Woold 
+31(0)543 722 106 www.reehutte.nl 

GROEPSACCOMMODATIE  “DE TIMPERT” 
/ WOOLDSE HOEVE 

Aarninkweg 1, 7108 CE Winterswijk-Woold 
+31(0)6 5239 1464 www.wooldsehoeve.nl 

MINI-HANDWERKMUSEUM EN 
HANDWERKCAFÉ BROUWERSHUUSKEN

Hijinkhoekweg 11, 7108 BE Winterswijk-Woold 
+31(0)543 564 390 www.handwerkcafe.blogspot.nl
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Pluk de dag en geniet 
van de mooiste tuinen en parken
Ben je een liefhebber van tuinen? Dan kun je uitgebreid genieten van de verschillende sensationele tuinen en parken die Winterswijk rijk is. Er zijn 
pluktuinen, kijktuinen, beeldentuinen, heemtuinen, theetuinen en privétuinen. Het Lindenarboretum in Corle is een plek waar zo’n 120 verschillende 
linden een interessante bomenverzameling vormen. In het centrum van Winterswijk zie je het groen van het Nationaal Landschap terug in een 
drietal parken. Breng eens een bezoek aan de parelketting in de Notaristuin, aanschouw het oude dorpsgezicht vanuit het Scholtenbrugpark of 
bekijk de prachtige herdenkingsmonumenten in het nieuwe Vrijheidspark. Het is slechts een greep uit het verrassende tuinenaanbod dat niet alleen 
inspireert maar ook een oase van rust biedt. Voor alle locaties geldt dat ze stuk voor stuk uniek zijn. Een aantal tuinen is voorzien van horeca waar de 
zelfgemaakte taart met liefde wordt gemaakt en voortreffelijk smaakt. Kom eens kijken, je bent van harte welkom! 
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De Open Tuindagen zijn een absolute aanrader voor iedereen die 
van tuinen houdt. Enthousiaste tuineigenaren ontvangen je graag 
en leiden je met plezier rond in hun grootste trots, die zij met 
passie, kennis en aandacht, ontwerpen en onderhouden. Je komt 
ogen tekort. Het zijn mooie plekken om je te verwonderen over de 
creativiteit van groene vingers, om ideeën op te doen of om tips en 
adviezen delen met andere liefhebbers.

Gastvrijheid in het groen

100% Winterswijk | 89



Nazomeren in een
kleurrijk  landschap

De laatste warme zonnestralen meepakken met een goede cappuccino 
terwijl het stilletjes aan frisser wordt; dat is het fijne gevoel van de 
nazomer! Een periode waarin de natuur zich uitbundig laat zien, met 
aangename temperaturen overdag en heerlijke koele nachten. De herfst 
is dan ook de ideale tijd om aandacht aan de goede dingen van het leven te 
besteden. Nog even een weekendje weg, de frisse herfstlucht in, proeven 
van een rijke oogst en smaakvol bereid wild. Gun jezelf in dit jaargetijde 
het geluk van de Achterhoek en doe jezelf een weekend Nationaal 
Landschap Winterswijk cadeau.

De charme van het najaar

100% Winterswijk | 90



Nazomeren in een
kleurrijk  landschap

Indian Summer
Wanneer de natuur zich opmaakt voor de naderende herfst, 
weet het Nationaal Landschap Winterswijk je steeds weer te 
verrassen. Een gevarieerd en verbluffend coulisselandschap 
van ruim 22.000 hectare ligt aan je voeten. Het eeuwenoude, 
kleinschalige landschap wordt afgewisseld met slingerende 
paadjes langs dichtbegroeide houtwallen, zeldzame veengebieden 
en oude Scholten boerderijen. De nazomer is dan ook een 
heerlijke periode om er nog even tussenuit te gaan.

Wild eten en Achterhoeks wijnen

De herfst is ook de ideale tijd om te proeven van de oogst. In 
de Achterhoek zijn we trots op onze smaakvolle wildgerechten. 
Door de afwisseling in het landschap heeft het wild verschillende 
kruiden en zaden tot hun beschikking en dat proef je! Lokale 
chefs maken de meest fantastische en pure wildgerechten. Wist 
je dat de vruchtbare bodem in onze regio zeer geschikt is voor 
het telen van wijndruiven? Een glas Achterhoekse wijn is dan 
ook de perfecte begeleiding van een wildmaaltijd.   

Tip!
Bijzondere evenementen

We sluiten de zomer af met een meerdaags bloemencorso en 
het gezellige Volksfeest. Verder ligt in het najaar de nadruk op 
Open Wijngaarddagen, een Oldtimerfestival en leuke wandel- en 
fietsevenementen. 
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Aan de grens
Even naar de buren

Winterswijk grens voor 75 procent aan het intrigerende Duitse 
Münsterland. De grens is dan ook onlosmakelijk verbonden met het 
dagelijkse leven. Even naar de Duitse buren om te winkelen of om op 
een gezellig terras te genieten van een goede maaltijd. Je kunt er op 
de fiets naar toe. Dichtbij en de moeite waard is de stad Bocholt. Deze 
gemoedelijke stad kan terugblikken op 800 jaar historie. Het LWL 
Museum Textilwerk Bocholt geeft een heel goed regionaal beeld van de 
textielindustrie van destijds. Ook een bezoek aan Vreden is snel gemaakt. 
Het gezellige centrum en het culturele en historische centrum Kult zijn 
de reden om naar Vreden te gaan. Aan de rivier de Berkel is een leuke 
strandtent. Vreden ligt net over de grens: Kaffee mit Kuchen waren nog 
nooit zo dichtbij!
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Groene grens 

Düsseldorf, Oberhausen en Münster

Bekende en mooie steden als Düsseldorf, Oberhausen en Münster 
liggen binnen handbereik. De historische Hanzestad Münster met 
haar bekende Dom is een echte publiekstrekker. Voor gezinnen 
met kinderen is de stadsdierentuin Allweterzoo een aanrader. Een 
uitstapje naar Düsseldorf, de mondaine hoofdstad van Noordrijn 
– Westfalen is ook zo gemaakt. Winkelen, flaneren langs de Rijn 
of een bezoek aan gerenommeerde musea. Het kan allemaal. Op 
slechts een uur rijden ligt Oberhausen met themapark Movie Park 
Germany en het winkelkparadijs CentrO Oberhausen.

Winterswijker Hulzer Willem schreef in het Nedersaksisch 
een lied over de ligging aan de grens. 

Bi’j uns an de grenze
Holt de leu van plezeer
Ze bunt d’r gemeudeluk
Wat wilt w’j nog meer
Bi’j uns an de grenze
Zegt ze; komt d’r moar in
Bi’j uns an de grenze
Hef’t leaven nog zin

Bewaakte grensovergangen zijn er niet meer maar de oude grensstenen 
herinneren nog aan de grens van weleer. Naast de formele overgangen 
zijn er talloze groene grenzen. Kleine, spannende paadjes waarbij 
je ongemerkt Duitsland in gaat. Met een beetje verbeelding zie je de 
smokkelwaar zo van handen verwisselen. 
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Betaalbaar wonen met alle 
stedelijke voorzieningen bij de hand
Een goede balans tussen werk en privé, geen filestress en een dorp met stadse allure gelegen in een groots Nationaal Landschap. Winterswijk is 
een fantastische plek om te leven. Inwoners en bezoekers ervaren Winterswijk als een dorp met stedelijke faciliteiten. Door een groot horeca- en 
winkelaanbod, een uitgebreide warenmarkt en uitstekende voorzieningen als een theater, muziekschool en sportaccommodaties waar op hoog niveau 
gesport wordt, heeft Winterswijk een Euregionale functie. Er zijn 17 basisscholen, er is middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs op verschillende 
niveaus. Het streekziekenhuis met 24 medische specialismen is zelfs meerdere malen uitgeroepen tot een van de beste ziekenhuizen in Nederland. 
Goede voorzieningen, een bruisend centrum met een uniek buitengebied waar natuur, rust en ruimte in overvloed aanwezig zijn. In Winterswijk geniet 
je van het pure leven. De ideale woonplek!
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Naober-
schap

Wonen op een vakantiebestemming
Van een authentieke boerderij met reeën in je achtertuin tot moderne 
appartementen en gezinswoningen in diverse bouwstijlen. Nog 
voordelig ook door de lager dan gemiddelde huizenprijzen. Een fijne 
woning, uitstekende voorzieningen en een prachtige, natuurlijke 

omgeving. Dat is als wonen op een vakantiebestemming. 

Naoberschap en saamhorigheid zijn onder-
deel van het dagelijks leven. Belangeloos 

klaar staan voor elkaar, omkijken naar de 
mensen om je heen en samen het leven vieren. 
Een gastvrije begroeting is standaard en er is 
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Ondernemed  Winterswijk

Winterswijk kent een bijzonder divers bedrijfsleven. Ruim 2500 bedrijven bieden meer dan 
13.000 arbeidsplaatsen. Vooral de (maak)industrie is rijk vertegenwoordigd en creërt veel 
werkgelegenheid. Deze lokale bedrijven met internationale erkenning, ontwikkelen producten en 
technieken die over de hele wereld worden toegepast. Daarnaast zijn sectoren als zorg & welzijn, 
dienstverlening en transport erg belangrijk en verschaffen volop werk. Ook de agrarische sector, 
recreatiebranche, het toerisme en de detailhandel nemen een prominente plaats in. In combinatie 
met de vakkundige specialismen, de jarenlange expertise en de Achterhoekse nuchterheid, waarden 
en mentaliteit, benutten we al onze talenten. En met plezier. Daar zijn we trots op!

Werk, ambitie en plezier gaan hand in hand
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Toonaangevende bedrijven in innovatieve maakindustrie

Internationale allure

In Winterswijk kun je aan de slag voor bedrijven met internationale 
en zelfs globale uitstraling. Want mede door onze ligging, vlakbij de 
Duitse grens, zijn werkgevers vaak ook actief in het buitenland. Niet 
voor niets zijn onze bedrijven veelgevraagde partners in de Randstad 
en het Ruhrgebied.

Van Heesen Yacht Interiors, Sorba Projects en Gebuwin Metal Products tot Arco Tables. Het is slechts een 
greep uit de vele prachtige, innovatieve bedrijven met nationale én internationale allure. Van de productie 
van onderdelen voor de Formule 1, tot slimme ICT-oplossingen voor werkprocessen: Winterswijk is sterk en 
breed gevarieerd in de innovatieve maakindustrie. 
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100% Winterswijk 
in cijfers

Winterswijk telt 12.772 huishoudens met 
een gemiddelde grootte van 2,3 gezinsleden. 
33% van de huishoudens bestaat uit ge-
zinnen met kinderen, 33% uit huishoudens 
zonder kinderen. De overige 34% betreft 
eenpersoonshuishoudens.

 Landbouw 600
 Industrie 2.890
 Handel 2.780
 Collectieve dienstverlening 4.270
 Zakelijke dienstverlening 2.780
 Overige dienstverlening 220
 Recreatie&toerisme 1.370

 12  kinderopvanglocaties
 5  buitenschoolse opvanglocaties

1 school speciaal basisonderwijs
3 scholen voortgezet onderwijs
16 basisscholen
1 HBO-opleiding Grensland College
1837 leerlingen voortgezet onderwijs
2210 basisschoolleerlingen inclusief speciaal onderwijs

 10  sportaccommodaties
 27  sportverenigingen
 6  muziekverenigingen

13.881 hectare 
Winterswijk bestrijkt een gebied van 13.881 
hectare, waarvan 85 hectare aan meren, 
sloten en andere wateren.

Nationaal Landschap Winterswijk: 
een natuurgebied van 22.000 hectare 
met een fijnmazig wandelkeuzenetwerk, 
fietsknooppuntennetwerk, hippisch knoop-
puntensysteem en lokaal 
uitgezette routes.

20,4%
De huizenprijzen zijn 
20,4% lager ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde.

De woningvoorraad bestaat uit
13.096 woningen. 68% hiervan 
is een koopwoning.
Daarnaast zijn er:
• 81 rijksmonumenten
• 165 gemeentelijke monumenten

28.854
Winterswijk heeft 28.854 inwoners met 
een bevolkingsdichtheid van 209 inwoners 
per vierkante kilometer. 
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In Winterswijk zijn 622,3 banen per 
1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 74 jaar 
tegen 586,3 banen per 1.000 inwoners in 
de groep gemeenten van vergelijkbare 
bevolkingsomvang.

13.540 banen zijn er in Winterswijk 
Aantal banen per sector in 2019

 Landbouw 600
 Industrie 2.890
 Handel 2.780
 Collectieve dienstverlening 4.270
 Zakelijke dienstverlening 2.780
 Overige dienstverlening 220
 Recreatie&toerisme 1.370

2.780

4.270

2.780
1.370

2.890

600
220

21 bed & breakfasts
5 hotels
7 bungalow

- en appartem
entenparken

33 vakantiew
oningen

14 m
inicam

pings
10

 cam
pings

20
 groepsaccom

m
odaties

40
 dagrecreatie

7 m
usea en galerieën

1 golfbaan
2 theaters
1 bioscoop/film

huis

746.400 verblijfstoeristiche 
bezoeken en

915.200 dagrecreatieve 
bezoeken in 2019.

915.200
dagbezoeken in 2019 

Belangrijke werkgever: 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, verzorgings-
gebied van 150.000 mensen, 24 specialismen, 214 
bedden, 1200 banen.
Het SKB is uitgeroepen tot één van de beste 
ziekenhuizen in Nederland.

2010: 2160

2015: 2340

2019: 2580

Sinds 2010 is het aantal 
zakelijke vestigingen in 
Winterswijk toegenomen. 

Winterswijk kent 
520 detailhandelzaken 
en 155 horecazaken

140
gemiddeld aantal voorstellingen 
bij Theater De Storm per jaar.

4 40,9 miljoen
bestedingen binnen toerisme 
en recreatie in 2019. 
Een stijging van ruim 10% 
t.o.v. 2017.
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www.100procentwinterswijk.nl

Tot ziens in Winterswijk


