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Beste Lezer
Dit is de eerste nieuwsbrief van de B&B Haas in de Bedstee. Wij houden u hiermee op de
hoogte van nieuws op het toeristisch gebied bij ons in de buurt. Wij proberen 4 maal per
jaar een nieuwsbrief uit te brengen. Hebt u tips die interessant zijn voor anderen dan
kunnen we die opnemen in deze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen
meldt het ons.
Openluchtspel Baak
Op 11,12,15,17 en 18 juni 2011 wordt in Baak, gemeente Bronckhorst, 8 km van Hengelo
weer een openluchtspel opgevoerd. Een leuk verhaal door amateurs gespeeld in de
buitenlucht bij een boerderij. Er komen ook paarden en koetsen bij kijken en het wordt
een prachtig spektakel. Meer info en kaartverkoop: www.openluchtspelbaak.nl.
Wilt u de Achterhoek zien maar ook meer over de Achterhoek weten ?
Boek dan een fietstocht, incl. een echte Achterhoekse "picknick" bij Green Cycle Tours
onder leiding van een ervaren Achterhoekse gids.
De gids geeft tijdens de fietstour uitleg over planten, dieren, natuurbeheer, de
akkerbouw, de veehouderij, boerderijen, geschiedenis, cultuur en gebruiken,
streekgerechten enz.
Een recreatieve fietstour door de mooiste gedeelten van de Achterhoek van ca. 30 km,
(de lengte kan worden aangepast)
U kunt zich per e-mail of telefonisch opgeven.
Tel : 0575 - 46 36 03 e-mail : vitalnowa@hotmail.com.
Nationale textiel- en vezelmanifestatie in de Martinikerk in Doesburg op 24 september
2011, meer info: www.nationaletextielenvezelmanifestatie.nl
Uitbreiding Keppelse Golfvereniging
Een van de oudste golfbanen in Nederland ligt langs de bosrand van Hoog Keppel
(Gemeente Bronckhorst). Sinds dit jaar is het een 18 holes baan en zullen deze zomer de
nieuwe 9 holes voor het eerst bespeeld worden. De Keppelse is nog een echte
golfvereniging, waar leden volop meewerken om de baan en de club draaiende te houden.
U bent van harte welkom om een keertje te komen spelen. Meer info: www.keppelse.nl
Onze lakenvelder kippen begroeten de dag met een zacht gemurmel en leggen dagelijks
voor u een vers eitje.
Open Dagen De Wiersse
28 en 29 mei en 2 juni Rhododendrons, 17, 24 en 25 juli zomerbloei borders en pergola;
de moestuin. Meer info www.dewiersse.nl
Pinetum de Belten
Prachtige collectie van 1000 soorten coniferen. Het park is tot zonsondergang
open,toegang gratis, vrijwillige bijdrage in het nestkastje bij de ingang is welkom. Voor
rondleidingen kan worden gezorgd (E 2,50 p.p.) Telefoontje vooraf wordt gewaardeerd:.
0575-556262 of 0575-470724. Meer info: www.pinetumdebelten.nl

