
VOELBARE GESCHIEDENIS EN
VERRASSENDE GRENSBELEVING 

Combineer een meerdaags verblijf in de 
prachtige Achterhoek met de indruk
wekkende verzetshistorie van de gemeente 
Aalten. Het arrangement bevat per persoon:

•  2 tot 5 overnachtingen bij Vakantiehuis 
Koetshuus in de Heurne, B&B Dicky Dick 
of Minicamping de Nieuwe Welpshof  
in Aalten

•  Brochure met 2 Onderduikroutes 
•  Entree Nationaal Onderduikmuseum  

in Aalten
•  Entree Grenslandmuseum in Dinxperlo 
•  Achterhoekse lunch met verse streek

producten bij Theetuin Rensink
•  Een goed gevuld informatie 

pakket over de regio
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BOEK NU
VANAF € 38,50
PER PERSOON

ONDERDUIKARRANGEMENT
FIETSEN LANGS ONDERDUIKPLEKKEN IN DE ACHTERHOEK

BOEKING INFORMATIE
Dit arrangement is jaarlijks te boeken van 1 mei t/m 30 september, van 
dinsdag t/m zondag. Op maandag zijn de musea en de theetuin gesloten. 
Het Grenslandmuseum is ook op zondag gesloten. Boek uw overnachtings
locatie naar keuze onder vermelding van ‘Onderduikarrangement’. 

Fietshuur is mogelijk tegen betaling. 
Wanneer u in het bezit bent van de 
Museumjaarkaart ontvangt u € 5,00 p.p. 
korting op de arrangementsprijs.
Prijzen zijn voor 2 nachten.

Boek uw accommmodatie naar keuze:

MAAK KENNIS 
MET HET 
VERLEDEN 
IN HET HEDEN

Fietsen langs onderduikplekken in  
de gemeente Aalten

Wie de Achterhoek bezoekt, voelt het 
meteen: hier is geschiedenis geschreven. 
Hier zijn verhalen ontstaan. En wie 
van verhalen houdt, doet er goed aan 
Dinxperlo en Aalten te bezoeken. Mede 
door de ligging vlakbij de Duitse grens, 
hebben deze plaatsen in de gemeente 
Aalten namelijk een nét even ander 
verhaal te vertellen. 

Bijzonder zijn de verhalen over het onder
duiken. In de oorlogsjaren behoorde 20% 
van de Aaltense bevolking tot onder
duikers. Met dit arrangement wordt u 
aan de hand van twee fietsroutes langs 
diverse onderduiklocaties geleid die ieder 
een eigen persoonlijk verhaal vertellen. 

Vanaf uw accommodatie naar keuze fietst 
u de Onderduikroute(s). De route(s) leiden 
u door het prachtige coulisselandschap. 
Onderweg komt u langs originele 
onderduikplekken en monumenten die 
herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. 

U maakt een stop bij het Nationaal 
Onderduikmuseum. Hier leert u meer 
over de belangrijke rol die Aalten tijdens 
het verzet heeft gespeeld. Na uw bezoek 
vertrekt u richting Theetuin Rensink voor 
een overheerlijke Achterhoekse maaltijd. 
Aansluitend vervolgt u uw route naar 
het grensdorp Dinxperlo waar u het 
Grenslandmuseum bezoekt. Hier komt 
u alles te weten over het leven aan de 
grens en het roerige smokkelverleden  
van deze met Duitsland vergroeide plaats. 
Na uw bezoek volgt u de route weer 
richting uw accommodatie. 

Vanaf € 38,50 per persoon
Minicamping de Nieuwe Welpshof
0543 461515 | info@denieuwewelpshof.nl
www.denieuwewelpshof.nl 

Vanaf € 66, per persoon incl. ontbijt
B&B Dicky Dick
0624458041 | 2deejee@casema.nl
www.vvvaalten.nl/benbdickydick

Vanaf € 103,50 per persoon
Vakantiewoning Koetshuus
0315 617619 | info@koetshuus.nl
www.koetshuus.nl
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B&B DICKY DICK VAKANTIEWONING KOETSHUUSMINICAMPING DE NIEUWE WELPSHOF

DE ROUTES
ZIJN OOK PRIMA

MET DE AUTO
AF TE LEGGEN


