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We hebben weer wat tips voor u verzameld.
Overzicht van alle culturele evenementen in de Achterhoek vindt u op www.cultuurzomerachterhoek.nl
Cursus Kalligrafie. In de gezamenlijke ruimte van de Haas in de Bedstee wordt een kalligrafiecursus gehouden. Deze cursus
bestaat uit drie dagen die elk een zelfstandig onderdeel
zijn. De eerste lesdag is op 19 oktober van 9.30u tot
11.45u en van 19.00u tot 21.15u (4 uur les totaal, kleine
pauze). Deze dag leert u het Italic schrift. Een cursusdag
kost €50,00, inclusief cursusmap met pennen, inkt,
oefenbladen en instructie. Koffie en thee inbegrepen.
Meer informatie: www.dehaasindebedstee.nl.
Op 25 september is er een Oer-Hollandse Plukkerslunch bij Wijnhoeve Elanova van 11:00-14:00 uur. Max
40 deelnemers, dus meld je nu aan! Voor meer info en
inschrijvingen www.elanova.nl
De Haas in de Bedstee heeft het 4all label
verworven van “Toerisme voor iedereen”.
Via www.toerismevooriedereen.nl kunt u
zien welke criteria een rol spelen bij het
verkrijgen van dit label.
19 november roepende
bosuilen excursie op het
landgoed Hackfort o.l.v.
Natuurmonumenten.
(ca 7 km van de Haas
in de Bedstee)
Hoogstambrigade Bronckhorst. In de gemeente
Bronckhorst hebben we een hoogstambrigade opgericht.
Dit is een groep geschoolde vrijwilligers die hoogstamfruitbomen in de gemeente onderhoudt. Op dit moment
zijn er ca 12 werklocaties. De groep wordt ondersteund
met kennis en gereedschap door Landschapsbeheer
Gelderland. De kennis wordt graag gedeeld en we kunnen goed nog wat handen erbij gebruiken. Zo leert u al
doende hoe (hoogstam) fruitbomen onderhouden moeten worden. Voor onze gasten die meegewerkt hebben
wordt er een erwtensoepmaaltijd verzorgd. In februari
vindt weer veel onderhoud plaats.

Pierre Cuypers wandelroute, 14 (of 10) km. Begin- en
eindpunt bij de Heilige Antonius van Paduakerk in Kranenburg, bij Vorden. Deze kerk is gebouwd door Pierre Cuypers
en bevat het Heiligenbeeldenmuseum. De route voert langs
verschillende Cuypers monumenten in Kranenburg en
omgeving zoals boerderijen, begraafplaats en landhuizen.
Boekje met de wandelroute is bij ons te leen. (ca 7 km van
de Haas in de Bedstee)

Vanaf eind september is de
uitbreiding van de Keppelse
Golfclub een feit. Kijk voor
speciale aanbiedingen op

www.keppelse.nl.
Open wijngaarddag
op 2 oktober van 13.00
- 17.00 uur in heel Nederland. Ook op Wijnhoeve Elanova, wordt
dit weekend de Open
Wijngaarddag gehouden. Rondleiding door
de wijngaard, proeven
van de wijnen en zo u
wilt, wijnen kopen. (ca
3 km van de Haas in
de Bedstee)

Een overzicht van fiets- en wandelmogelijkheden in de
Achterhoek vindt u op www.fietsenwandelenachterhoek.nl.

Eerdere nieuwsbrieven vindt u op onze website www.dehaasindebedstee.nl.
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen laat het dan weten.
B&B de Haas in de bedstee telefoonnummer: 0575-764040

