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Apeldoorn is in het najaar één van 
de prachtigste plekken om te zijn. De 
goudgele bladeren zorgen in de bossen 
en op straat voor een kleurrijk aanblik, 
avonden vallen steeds vroeger en het 
culturele seizoen draait op volle toeren. 
Theater Orpheus, het CODA Museum 
en film- en poppodium GIGANT bieden 
hun bezoekers warm onderdak met 
een gevarieerd programma van theater, 
muziek, film en tentoonstellingen. 
De cafés trakteren het publiek op veel 
gratis livemuziek en de attractieparken 
pakken tijdens de herfstvakantie uit 
met allerlei extra activiteiten. Ontdek 
de smaakvolle najaarsmenu’s die de 
Apeldoornse restaurants presenteren en 
geniet van lange bourgondische avonden. 
In de wintermaanden zijn er diverse 
activiteiten waaronder de betoverende 
buitenbeurs Spirit of Winter in de voortuin 
van Paleis Het Loo. Het voorjaar staat in 
het teken van sport met o.a. de Midwinter 
Marathon en NK Atletiek Indoor. 
Neem ook eens een kijkje op 
uitinapeldoorn.nl voor het hele aanbod 
van vrijetijdsmogelijkheden en actuele 
uitagenda.

Team Apeldoorn Marketing 
info@apeldoonmarketing.nl

uitinapeldoorn.nl
facebook.com/apeldoornpromotie I instagram.com/uitinapeldoorn_ I youtube.com/uitinapeldoorn 3
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Apeldoorn staat ook wel bekend 
als de hoofdstad van de Veluwe. In 
de binnenstad kun je terecht voor 
eindeloos winkelen, architectuur en 
cultuur, waaronder het eigentijdse 
CODA Museum. Ook vind je hier 
vele gezellige cafés en restaurants. 
Direct buiten de stad zijn de 
prachtige bossen en uitgestrekte 
natuurgebieden. Stedelijkheid en 
natuur vinden elkaar hier op een 
unieke manier. 

Apeldoorn 
en de Veluwe

Ontdek de diversiteit 
van de hoofdstad 
van de Veluwe
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Geniet tijdens een fijne 
boswandeling van het 
prachtige kleurenpalet aan 
herfstbladeren, om vervolgens 
aan te schuiven bij één van de 
gratis herfstfestivals of goede 
restaurants die Apeldoorn rijk is. 
Zo viert Apeldoorn de herfst!
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De temperatuur daalt, de eerste 
blaadjes zijn gevallen en het lijkt stil 
op straat in Apeldoorn. Toch klinkt 
ergens muziek, hoor je gelach en 
komen er heerlijke geuren op je af. 
Welkom bij festival Roots in the Woods!  
Dit sfeervolle festival brengt van vr 18 t/m 
zo 20 oktober een ode aan de herfst in 
Apeldoorn. Het Beekpark is omgetoverd 
tot festivalterrein en geeft invulling 
aan de kwaliteiten van Apeldoorn, de 
Veluwe en de herfst. Theater, muziek, 
cabaret, kindervoorstellingen, culinaire 
Veluwse lekkernijen en back to basic 
zijn de uitgangspunten. Het ultieme 
herfstgevoel beleef je tijdens Roots in 
the Woods! Gratis toegang. 
Beekpark I rootsinthewoods.nl 

Ga je mee rootsen 
in the Woods?

8 cityguide



Geniet van heerlijke bockbieren, 
bijpassende hapjes en wildproeverijen 
tijdens het Bock & Wild festival op het 
Leienplein. Dit kleinschalige festivalletje 
vindt plaats op zaterdag 26 oktober 
van 14.00 tot 20.00 uur. Toegang is 
gratis. Prima te combineren met het 
grote winkelaanbod in de binnenstad en 
de grote warenmarkt op het Marktplein. 
Leienplein
uitinapeldoorn.nl/bock-en-wild

Met een specialisatie in wild en wijn-
spijscombinaties is restaurant De Echoput op de 
Veluwe hét restaurant om wild te eten. Kom en 
proef zelf hoe de smaak van het verse wild uit 
hun achtertuin, het Kroondomein, tot zijn recht 
komt in heerlijke wildgerechten. 
Amersfoortseweg 86 | echoput.nl 

Het ultieme herfstgevoel 

Bock & wild 
festival

Echoput 
goes wild
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Hé een hert

Vijfduizend hectare bos, heidevelden en 
zandverstuiving. Het Nationale Park  
De Hoge Veluwe is een van de grootste 
en mooiste natuurparken in Nederland. 
Ook vanwege de vele dieren, zoals herten, 
reeën en wilde zwijnen. En er zijn  
1700 gratis fietsen beschikbaar om het 
Park mee te doorkruisen. 
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Een overweldigend mooi gebied en een 
absoluut hoogtepunt van je bezoek 
aan de Veluwe én Apeldoorn! Het 
Park heeft ruim 40 kilometer fietspad, 
talloze prachtige wandelpaden en drie 
musea waar zowel kinderen als absolute 
kunstliefhebbers van zullen smullen.
Midden in het park vind je het gloednieuwe 
Park Paviljoen. In dit Paviljoen vind je 
o.a. een informatiecentrum, een winkel 
met leuke souvenirs en het nieuwe 
parkrestaurant. Vanaf Apeldoorn pak je 
de ingang van Het Nationale Park De 
Hoge Veluwe aan de Houtkampweg in 
Hoenderloo. 

In het Park vind je ook een van de 
beroemdste musea ter wereld: het 
Kröller-Müller Museum. Je vindt er 
werken van allerlei meesters, waaronder 
onze eigen Vincent van Gogh. Buiten 
het museum kun je heerlijk struinen in 
één van de grootste beeldentuinen van 
Europa. Iets verderop kun je genieten van 
het prachtige Jachthuis Sint Hubertus, 
een ontwerp van H.P. Berlage waar het 
echtpaar Kröller-Müller woonde. Boek 
een rondleiding in dit jachthuis en kom 
alle bijzondere feitjes te weten over dit 
echtpaar en hun jachthuis. 
Houtkampweg 13 I Hoenderloo 
hogeveluwe.nl 

Het Nationale 
Park De Hoge 
Veluwe

Alle ingrediënten voor een dagje
natuur, cultuur en architectuur! 

11cityguide



Tijdens de Hoge Veluwe Wilde Weken 
staat alles in Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe in het teken van wild. Denk aan 
wilde dieren spotten en wild eten,  maar ook 
wildexcursies en echte outdooractiviteiten.   
En wie weet... spot je zelfs nog wel wild! 
Van zaterdag 12 t/m zondag 27 oktober 2019
uitinapeldoorn.nl/wilde-weken

HogeVeluwe    
Wilde Weken
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1. Herfstrit met de stoomtrein 
Diverse data in oktober Een rit met de 
nostalgische stoomtrein over het 100 
jaar oude spoor tussen Apeldoorn en 
Dieren is een echte belevenis voor jong 
en oud. Een eersteklas dagje uit. Op 
diverse data in oktober (en november 
en december) rijdt de stoomtrein met 
een groot aantal locomotieven door 
het schitterende landschap van de 
Veluwe. Tijdens de betoverende rit van 
Apeldoorn naar Loenen maak je een 
tussenstop in Beekbergen, waar je het 
hart van het spoorweg museum kunt 
bekijken. Dorpstraat 140 I Beekbergen 
| stoomtrein.org 

2. Rondleiding CODA Paper Art 
Do 10 en do 24 oktober Tijdens deze 
unieke rondleiding ontdek je het werk 
van 39 kunstenaar uit binnen- en 
buitenland. Hoogtspersoonlijk neem de 
directeur van CODA, Carin Reinders, 
je mee op culturele safari langs de 
vele werken. Zo leer je alles over deze 
unieke kunstwerken van papier. Sluit 
deze rondleiding af met een lunch in 
het vernieuwde, hippe CODA Café. 
Betaalde deelname. De expositie CODA  

Paper Art is nog tot en met zondag 
27 oktober 2019 in CODA te 
bewonderen. Vosselmanstraat 299 
coda-apeldoorn.nl 

3. Indooractiviteiten voor kids  
Regen, wind of kou: de kinderen 
spelen binnen in één van de vele 
indoor speelparadijzen. Wat dacht 
je van speelparadijs ‘Monkey Town’ 
trampolinepark ‘Street Jump’ en 
gamehal ‘The Game Box’? 
uitinapeldoorn.nl/indoor-speelparadijs 

doen3x

HogeVeluwe    
Wilde Weken

in de herfstvakantie
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Arrangement: 
Culinaire Seizoensroute 
Al fietsend de mooiste plekjes op de Veluwe 
ontdekken en tegelijkertijd genieten van al het 
lekkers dat onze regio te bieden heeft? Dat kan! 
De Culinaire Seizoensroute is een speciaal 
gearrangeerde fietsroute, waar je bij elke stop een 
typisch Veluws gerecht of hapje voorgeschoteld 
krijgt. Langs de route zijn er diverse ‘afstappers’ en 
bezienswaardigheden. Dit arrangement is te boeken 
tot zondag 3 november 2019. 
uitinapeldoorn.nl/arrangementen

Proef de Veluwe per fiets 
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Dat gaat zeker op in Apenheul, 
waar zo’n 30 verschillende 
apensoorten wonen. En het 
leukste: meer dan de helft loopt 
gewoon los. Zo sta je dus opeens 
oog in oog met bijvoorbeeld 
een doodshoofdaapje. Ook 
rondlopen tussen de loslopende 
apen? Dat kan nog tot en met 
zondag 3 november 2019! 
J.C. Wilslaan 21 | apenheul.nl

De Middelste Molen is de enige papier-
fabriek in Nederland die in oude staat 
bewaard gebleven is. Tijdens een bezoek 
kun je het gehele productieproces van 
oer- Hollands papier bijwonen en mag 
je zelf ook aan de slag! Wat dacht je 
bijvoorbeeld van een workshop papier 
scheppen of gekleurd papier maken? 
Ook kinderen kunnen deze workshop 
volgen.
Woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. Tot en met oktober 2019 ook 
op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur. De 
laatste rondleiding start om 15.15 uur.
Kanaal Zuid 497, Loenen 
middelstemolen.nl 

Papierfabriek 
De Middelste Molen 

Aapjes
kijken
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Wandelen

Of je nu een fanatieke wandelaar 
bent of liever op je gemak de stad 
verkent, voor iedereen is er een 
geschikte wandeling te vinden in 
Apeldoorn. Zo kun je uren dwalen 
door uitgestrekt en gevarieerd 
woud waar je zomaar oog in oog 
staat met een kudde everzwijnen 
of edelherten. Voor alle wandeltips 
en routes in en om Apeldoorn: 
uitinapeldoorn.nl/wandelen
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Voor de kids
Kleine voetjes vragen om een heel 
eigen wijze van wandelen. In Apeldoorn 
zijn er meerdere wandelingen voor 
kids, waaronder een heus kabouterpad. 
Het kabouterpad Schenkenshul in 
Hoenderloo is een paaltjesroute voor 
kinderen van 3 t/m 7 jaar. Vermomd 
met rode muts en rode wangen volgen 
de kleuterkabouters de gekleurde 
kabouterpaaltjes en doen daarbij zes 
kabouteropdrachten. De opdrachten 
zijn elk seizoen anders. 
uitinapeldoorn.nl/wandelingen-met-kids

Klompenpaden 
Klompenpaden brengen je naar plekken 
waar je anders niet zo snel komt. De 
routes gaan namelijk zoveel mogelijk over 
onverharde paden, boerenland, heide en 
door het bos. Door de klompenpaden 
leer je de omliggende dorpen van 
Apeldoorn ook wat beter kennen. 
Zo voeren de verschillende paden je 
onder meer door Ugchelen, Hoenderloo,  
Wenum- Wiesel en Klarenbeek.
uitinapeldoorn.nl/klompenpaden

Speciale 
wandeltochten
Heb je een keer zin om met een gids of 
boswachter de natuur in te gaan voor 
een mooie wandeling? Ga dan mee met 
een van de vele wandeltochten die het 
hele jaar door plaatsvinden in en om 
Apeldoorn.
uitinapeldoorn.nl/wandelevenementen

Wil jij een handige fiets- en wandelkaart 
van Apeldoorn? Je kunt deze gratis 
ophalen bij het CODA Museum in 
Apeldoorn of bestel ‘m online. 
uitinapeldoorn.nl/fiets-en-wandelkaart

Gratis fiets- en 
wandelkaart!
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Fietsroutes
Zin in een heerlijke fiets tocht? 
Rondom Apeldoorn vind je de  
mooiste bossen van Nederland.
Online heb ben we diverse routes 
overzichtelijk gerangschikt op thema 
en afstand.
uitinapeldoorn.nl/fietsen

Fietsknoop-
puntennetwerk 
Handig! Stel je eigen route 
samen door van punt naar punt 
te fietsen. 
uitinapeldoorn.nl/fietsen-langs-
knooppunten

Vernieuwd

op de fiets
Ontdek Apeldoorn
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De Grote Kerk ooit op 
een andere plek heeft 
gestaan?
De Grote Kerk, aan de rand van het centrum, 
bevond zich oorspronkelijk op het Raadhuisplein, 
midden in het centrum. Koning Willem 1 vond 
dit te ver van zijn paleis en schonk daarom een 
nieuw kerkgebouw, ongeveer halverwege Het 
Loo en het centrum van Apeldoorn. In 1890 
brandde dit kerkgebouw af maar op dezelfde 
plek werd een nieuwe kerk gebouwd. De eerste 
steen werd gelegd door de 10-jarige prinses 
Wilhelmina. Samen met haar moeder woonde 
ze ook de eerste kerkdienst bij. In de kerk 
bevindt zich de zogenaamde Koninginnebank 
en zijn er twee bijzondere gebrandschilderde 
ramen: het Wilhelminaraam en het Beatrixraam. 
Naast kerkdiensten vinden er ook regelmatig 
concerten en exposities plaats. 
Loolaan 16 I grotekerkapeldoorn.nl

Apeldoorn 
een eigen 
stadslogo 
heeft? 

Wist je 
dat?

Apeldoorn 
Prinsennacht 
viert? 

De nacht voor Koningsdag staat 
in de Apeldoornse volksmond 
beter bekend als Prinsennacht. 
Van 20.00 tot 01.00 uur wordt 
de Apeldoornse binnenstad 
omgetoverd tot één groot open 
air festival. Gratis toegang.

Het stadslogo van Apeldoorn 
is het woord Apeldoorn, met 
boven de A een abstracte 
kroon. Die kroon staat voor de 
koninklijke oorsprong van de 
stad, maar ook voor het royale 
aanbod natuur en ruimte.
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Paleis Het Loo en Apeldoorn zijn natuurlijk 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het 
is tenslotte dé plek waar de Oranjes 300 
jaar lang woonden. Prinses Margriet was 
de laatste bewoner. Na een ingrijpende 
restauratie ging het paleis in 1984 open 
als rijksmuseum. Het paleis is tot medio 
2021 gesloten, maar niet getreurd. Ook dit 
najaar en aankomend voorjaar is Paleis Het 
Loo voor alle bezoekers Buitengewoon 
Open. 
Koninklijk Park 1 | paleishetloo.nl 

Paleis Het Loo

Royaal genieten

20 cityguide



Evenementen 
op Paleis 
Het Loo 

Schaatsen op Het Loo 
Za 14 dec t/m zo 5 jan 
Van alle winterse activiteiten op het 
sfeervolle Stallenplein is de ijsbaan het 
sportieve middelpunt. Zwier de hele 
ijsbaan over of leer schaatsen met behulp 
van een pinguïn. Als winters extraatje 
zijn er meerdere kinderactiviteiten en 
ook het Kinderatelier is geopend! 
paleishetloo.nl 

Winterpaleis 
Za 14 dec t/m zo 5 jan  
Geniet van Winterpaleis Het Loo op 
het Stallenplein! Met een feestelijke 
presentatie met alle blikvangers voor 
een winters gedekte tafel. Van immense 
pasteien, kunstig gevouwen servetten, 
suikerwerken en koninklijke desserts 
tot bloemschikkingen, menukaarten en 
serviezen. 
paleishetloo.nl 

Spirit of Winter 
Wo 13 t/m zo 17 november 
Kom van woensdag 13 t/m zondag 
17 november inspiratie opdoen bij de 
sfeervolle buitenfair Spirit of Winter.  
Ruim 160 deelnemers etaleren hun 
producten langs de bomenlanen en op het 
Stallen plein. Met culinaire verrassingen, 
zelf ontworpen mode en trendy huis- en 
tuinaccessoires. In de Hofkeuken worden 
ook dit jaar livecooking-sessies gegeven 
door een patissier en diverse chefkoks. 
spiritofwinter.nl 
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1. Een filmpje pakken is altijd een goed idee. VUE in 
hartje Apeldoorn biedt een zeer gevarieerd en uitgebreid 
programma met films van dit moment. Liefhebbers van 
Arthouse films, documentaires en ‘vergeten’ pareltjes 
kunnen twee deurtjes verder bij GIGANT terecht. 
uitinapeldoorn.nl/bioscopen 2. Escape rooms Superleuk, 
spannend en een prima besteding van tijd bij regenachtig 
weer: laat je opsluiten in een escape room! Dit interactieve 
spel speel je met een kleine groep mensen, maar sommige 
escape rooms kun je ook prima met z’n tweeën spelen. 
uitinapeldoorn.nl/escape-rooms 3. Strike! Iedereen kan 
bowlen. Daarom is het een ideaal uitje voor het gezin of 
met vrienden, ongeacht de weersomstandigheden. Het 
is de perfecte combinatie van gezellig samenzijn en een 
sportief spelletje. In het centrum van Apeldoorn vind je 
een groot bowlingcentrum maar ook rondom Apeldoorn 
zijn er diverse bowlingcentra. uitinapeldoorn.nl/bowlen

met slecht weer

doen3x
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Zero55
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Sinds deze zomer kunnen we dit 
entertainment center aan de Dubbelbeek 
(Malkenschoten) als uitdagend dagje 
uit toevoegen bij goed en slecht weer! 
Naast elektrisch karten, glow bowling en 
lasergamen vind je er ook mini escape 
rooms, een virtual reality arena, een 
interactieve klimwand en diverse arcade 
games. Deelnemen aan sommige activiteiten 
is al vanaf circa 6 jaar mogelijk. Open van ma 
t/m do van 14.00 tot 22.00 uur en van vr t/m 
zo van 12.00 tot 22.00 uur.
Dubbelbeek 52 I ZERO55.nl 



uit Apeldoorn!

1. Vorstelijke chocolade 
Deze royale chocoladekaart van Paleis Het 
Loo is om op te eten! Verkrijgbaar bij Jamin. 
Hoofdstraat 123 

Liefs

2. Apeldoorn hip aan je muur 
Wat een plaatje deze poster van Apeldoorn! 
Verkrijgbaar bij woonwinkel LAB02 in de 
Paslaan, een winkel met betaalbare hippe 
items voor wonen en leven. 
Paslaan 3 I labo2.nl

3. Koek happen 
Twee in één. Echte Apeldoonse koek 
verpakt in blik van de Dutch Orange 
Company geïllustreerd met Hollandse 
taferelen door kunstenares Ingrid van der 
Krol. De ambachtelijk koek is gemaakt door 
de Apeldoornse Bakkerij Van der Wal Jolink. 
Per verkocht blik gaat er een afdracht 
naar de Dutch Orange Company t.b.v. de 
organisatie van Koningsdag in Apeldoorn. 
Verkrijgbaar bij Bakkerij Van der Wal Jolink 
in het centrum van Apeldoorn. 
Deventerstraat 1 

24 cityguide



1. Muziekcafé GIGANT
De zondagmiddag doorbrengen met 
goede muziek? Bezoek dan eens het  
muziekcafé in GIGANT. Iedere zondag 
vinden hier rond 16.15 uur gratis 
toegankelijke optredens plaats. Daar-
naast is dit dé plek voor concerten! 
Nieuwstraat 377
gigant.nl 

2. Artcafé SamSam 
Van salsa dansavonden tot jamsessies 
en van rockavonden tot exposities… Bij 
Artcafé SamSam is er ieder dag wel iets 
te doen dat met muziek te maken heeft. 
Van Kinsbergenstraat 7
artcafesamsam.nl 

3. Salon 1813 
Een grand café met muziek, kunst 
en lekker eten: dat is Salon 1813 aan 
de Deventerstraat. In de weekenden 
vinden er vaak muzieksessies plaats. 
Deventerstraat 13
salon1813.nl 

4. Café De Oude Haven
Dit café aan het Apeldoornse Kanaal 
pakt op zondagmiddag vaak uit met live-
optredens van Apeldoornse artiesten en 
bands. 
Kanaal Noord 99
eetcafedeoudehaven.nl

5. Bring me the blues 
Met maar liefst 220 optredens in het 
jaar, staat het Bluescafé altijd garant 
voor muziek. Wat ooit begon als een 
klein café met eens in de 14 dagen 
een optreden, is inmiddels uitgegroeid 
tot een begrip in de Blueswereld. 
Gerenommeerde artiesten uit binnen- 
en buitenland nemen graag plaats op 
het podium en zorgen voor veel luister- 
en dansplezier. 
Nieuwstraat 74
bluescafe.nl

muziek5x
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Uittips

Ateliersweekend 
Apeldoorn 
 
In het weekend van zaterdag 16 en 
zondag 17 november vindt het Landelijk 
Atelierweekend plaats. Ook Apeldoornse 
ateliers doen hieraan mee. Je kan op 
diverse locaties naar binnen lopen en het 
werk bekijken van de meest uiteenlopende 
kunstenaars. Ook zie je hen aan het werk. 
Toegang is gratis. 
uitinapeldoorn.nl/atelierweekend

Nationale 
Sinterklaasintocht  
in Apeldoorn 
Sinterklaas en zijn Pieten komen 
op zaterdag 16 november aan in 
Nederland. Voor de landelijke intocht 
hebben zij dit keer voor Apeldoorn 
gekozen! De burgemeester verwacht 
op zaterdag 16 november gezinnen 
uit alle windstreken op bezoek in 
Apeldoorn, om samen Sinterklaas in 
Nederland te verwelkomen. “We gaan 
er een prachtige intocht van maken 
en een gezellig en goed georganiseerd 
kinderfeest.” Het gehele programma 
vind je op sint2019.nl

Kootwijker Duin- 
en Veentocht 
Geniet van de natuur in en om 
Apeldoorn tijdens de Kootwijker 
Duin- en Veentocht op zaterdag 
9 en zondag 10 november te 
voet. De routes (variërend van 
5 tot 25 km) zijn onverhard en 
voeren je door verschillende 
land schappen.
uitinapeldoorn.nl/kootwijker-
duin-en-veentocht

november

hij komt!
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Shoppen
Zin om een dagje te winkelen? 
Kom dan naar de gezellige 
binnenstad van Apeldoorn met de 
bekende ketens maar ook kleine 
boetiekjes. Bezoek ook eens de 
overdekte winkelcentra Oranjerie 
en de Korenpassage. 
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Winkeltijden 
De winkels in de binnenstad zijn 
open van maandag t/m zaterdag van 
10.00 tot 17.30 uur. Op donderdag is 
het koopavond in de binnenstad van 
Apeldoorn tot 21.00 uur. In de wijken 
en dorpen is het veelal op vrijdagavond 
koopavond. 

Koopzondagen 
Iedere eerste en laatste zondag van de
maand is het koopzondag in de 
binnenstad van Apeldoorn. Op deze 
koopzondagen zijn de meeste winkels 
doorgaans geopend van 12.00 tot 
17.00 uur. Een aantal winkels in de 
binnenstad zijn iedere zondag open, 
waaronder Mango, TK Maxx en New 
Yorker in winkelcentrum Oranjerie, 
Sting, Costes, Jack & Jones en Hema 
in de Hoofdstraat en Mansion24 op 
het Leienplein. In de feestmaand 
december zijn de meeste winkels 
iedere zondag open. 
uitinapeldoorn.nl/koopzondagen

Op zoek naar local 
shoppingtips?
Neem een kijkje op uitinapeldoorn.nl/
winkelen-in-het-centrum

Winkeltijden & 
Koopzondagen
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MAANDAG 
Waren- en Stoffenmarkt op het 
Marktplein van 09.00-14.00 uur (circa 
40 markthandelaren)

DINSDAG 
Warenmarkt De Maten aan de 
Eglantierlaan van 08.30-12.30 uur 
(circa 20 markthandelaren)

WOENSDAG 
Kleine warenmarkt op het Marktplein 
van 8.30-12.30 uur (2 markthandelaren) 

Warenmarkt Osseveld bij 
winkelcentrum ‘t Fort van 
13.30-18.00 uur (10 markthandelaren)

DONDERDAG 
Warenmarkt Zevenhuizen aan de 
Saloméstraat van 08.30-12.30 uur 
(15 markthandelaren) 

Biologische Boerenmarkt op hoek 
Asselsestraat/W.Druckerstraat van 
09.00-14.00 uur (5 markthandelaren)

VRIJDAG 
Warenmarkt Apeldoorn-Zuid op 
Schubertplein van 08.30-12.30 uur 
(17 markthandelaren)

ZATERDAG 
Grote warenmarkt op het Marktplein 
van 08.30-17.00 uur 
(80 markthandelaren)

Warenmarkt
genieten van verse producten 

29cityguide

uitinapeldoorn.nl/warenmarkten



1. Mansion24 Ga je naar Mansion24? 
Neem dan ruim de tijd, want uit deze 
unieke beleveniswinkel wil je voorlopig 
niet meer weg. Je vindt hier van alles: 
knisperend vinyl, een kapper, café en 
een brede collectie menswear. De 
winkel is open van dinsdagmiddag t/m 
zondag. Leienplein 5 | mansion24.com  
2. Fashion Café Stijlvolle, originele 
én vrouwelijke kleding die ook nog 
eens hartstikke betaalbaar is: shoppen 
bij het Fashion Café is voor iedere 
vrouw een feestje. Aan de wand 
doen oude schoolstoeltjes dienst als 
hoeden- of tassenpresentatieplateaus.
Asselsestraat 15 

de leukste adresjes

shoppen5x
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3. LOFT Ga absoluut eens binnen 
bij LOFT in de Korenpassage. Deze 
woonwinkel zit bomvol moois voor in 
huis. Ook vind je hier kleding en sieraden. 
Korenpassage 15 I loftloft.nl 
4. Oranjerie Dit grote overdekte 
winkelcentrum biedt veel winkelplezier 
met o.a. fijne kledingketens waaronder 
Zara, Mango en TK Maxx. Oranjerie 
265 | winkelcentrumoranjerie.nl
5. Hedgehog & Deer  In overdekt 
winkelcentrum De Korenpassage vind 
je Hedgehog & Deer; een be toverende  
winkel in spul letjes voor de babykamer, 
kraamcadeaus en baby- en kinderkleding. 
Korenpassage 29 I hedgehoganddeer.nl
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1. Zodra je hier binnenstapt, ben je 
echt in een Ierse pub! De whisky’s, 
de speciale bieren, de menukaart, 
en het authentieke interieur maken 
Finnegan’s een echte Ierse pub met 
karakter. Hoofdstraat 176 I finnegans.nl  
2. Jopen Gospel, Monkey 47 en 
Tanqueray Sevilla… Het zijn slechts 
drie van de 41 verschillende soorten 
internationale en lokale gin cocktails van 
Ginbar De Kater op het Caterplein. 
Hoofdstraat 174 I proeflokaaldekater.nl  
3. Een beetje strandgevoel vind je ook 
in het najaar bij strandtent SOAP. Dit 
urban café gelegen aan het Apeldoorns 
Kanaal op het terrein van Zwitsal 
Apeldoorn, is een prachtige locatie voor 
een lunch, koffie of borrel. Vlijtseweg 
100 I soap-apeldoorn.nl

van ginbar tot strandtent 
borrelen3x

In Apeldoorn staat gemoedelijkheid 
centraal. Het centrum van Apeldoorn zit 
vol met kroegen, cafés en muziekpodia 
voor een gezellig avondje uit. Van 
feestcafé tot eetcafé en van Irish pub 
tot ginbar. 
Voor een overzicht van alle uitgaans-
gelegenheden kun je terecht op 
uitinapeldoorn.nl/uitgaan
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1. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat 
weten ze bij cultuurinstelling ACEC maar al te goed. In 
deze tentoonstellingsruimte en dit activiteitencentrum 
krijgen beeldend kunstenaars volop de ruimte om hun 
bijzondere werk te exposeren. Daarnaast vinden hier 
regelmatig lezingen en workshops plaats. Roggestraat 33 
I acecgebouw.nl 2. Een museum, archief en bibliotheek in 
een: dat is CODA. Breng een bezoekje aan een inter - 
nationale en eigentijdse tentoonstelling of duik in één 
van de vele boeken die de bibliotheek rijk is. Met een 
nieuw restaurant en nieuwe winkel is dit voor jong en 
oud een absolute aanrader. Vosselmanstraat 299 I coda-
apeldoorn.nl 3. De leukste foute feestjes, theaterconcerten, 
arthousefilms, livemuziek op zondagmiddag en concerten 
van bekende (inter)nationale artiesten: het is slechts een 
greep uit het veelzijdige aanbod van poppodium en 
filmhuis GIGANT. Nieuwstraat 377 I gigant.nl 4. Van 
cabaret tot toneel en van muziek en van dans tot de beste 
musicals. Bij Theater Orpheus beleef je gegarandeerd 
een heerlijk avondje uit. Churchillplein 1 I orpheus.nl

cultureel4x
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Proef  
de stad
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Proef  
de stad

1. De Bon Vivant vind je aan de 
statige Loolaan. Op de kaart staan 
klassieke gerechten met een Franse 
inslag. Loolaan 42 I debonvivant.nl  
2. Voor een no-nonsense eetcafé waar 
gezelligheid en lekker eten centraal 
staat, kun je terecht bij Eetcafé 
Fijn. Leuk: het eetcafé bevindt zich 
onder het authentieke oude Raadhuis 
midden in de Apeldoornse binnenstad. 
Raadhuisplein 8 | eetcafefijn.nl  
3. Tegen Wenum-Wiesel aan vind je 
Café De Hamer. Een ideaal punt om 
tijdens een fietstocht een heerlijke, 
makkelijke lunch te nuttigen. Verse 
gerechten van goede kwaliteit. 
Zwolseweg 275 I Wenum Wiesel 
I cafedehamer.nl 4. Huisje James 
is een intiem huiskamerrestaurant 
gelegen op een uniek stukje Veluwe. 
Hier geniet je van heerlijke gerechten 
en wijnen, een ongedwongen ambiance 
en een geweldig uitzicht op de natuur 
rondom. Voordat je in huisje James 
aan tafel gaat, krijg je in de sfeervolle 
Werkplaats een lekker aperitiefje.  
Van Golsteinlaan 20 I huisjejames.nl

aan 
     tafel

4x
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1. Naast zelfgebrande koffie kun je hier ook 
genieten van heerlijke broodjes, huisgemaakt 
gebak en ’s avonds van een lekkere borrel. 
Flexwerken kan ook bij Schenkers. Aan de 
grote tafel is stroomvoorziening en er is 
snelle gratis WiFi. Van Kinsbergenstraat 8 I 
schenkersapeldoorn.nl 

2. Rembrandt in de Markstraat is de place 
to be. Van koffie met verse taart tot borrel 
en overheerlijke borrelplank. Marktstraat 3 I 
uitinapeldoorn.nl/rembrandt 

3. Gezond lunchen en/of dineren? Urban 
hotspot Klein Berlijn is het antwoord. 
De chefkok bereidt alles met onbewerkte 
producten uit de natuur. De gerechten zijn 
daardoor niet alleen heel erg smakelijk, maar 
ook nog eens lekker gezond. Eet jij glutenvrij, 
lactosevrij of suikervrij? Geen probleem. 
Hoofdstraat 34 I kleinberlijnapeldoorn.nl 

4. Het Apeldoorns Koffiehuys is een begrip in 
Apeldoorn vanwege de weergaloze high tea’s 
die je er kunt bestellen. Korenpassage 37 I 
apeldoornskoffiehuys.nl 

5. Kom je uit Apeldoorn, dan zat je vroeger 
bij Den Olifant. Gelukkig is hij er nog en is 
dit café doorgedrongen tot de top 50 cafés 
van Nederland met 45 speciaalbieren, 17 open 
wijnen en planken vol met machtige happen. 
Kapelstraat 9 I denolifant.nl

tot borrel

koffie
5x
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Zaag je eigen 
kerstboom 
Za 7 dec t/m zo 8 dec  
Za 14 dec t/m zo 15 dec  
Wie met Kerst geen gekweekte spar 
maar een échte zelfgezaagde Hoge 
Veluwe den in huis wil hebben… dat kan! 
Op twee weekenden in december kun je 
in Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
op een aangewezen plek een gratis 
boom uitkiezen, zagen en meenemen. 
Tevens is er een gezellige kerstmarkt op 
7 en 8 december midden in het Park. 
Houtkampweg 13 I Hoenderloo
hogeveluwe.nl

Wintercircus 
Apeldoorn
Di 24 dec t/m za 30 dec  
Vliegende acrobaten, onmogelijke 
rolschaatsacts en verbazingwekkende 
illusies... Geniet in de kerstvakantie 
van een verbluffend klassiek circus 
in een modern jasje. Van dinsdag 24 
t/m zaterdag 30 december 2019 bij 
Winkelcentrum De Voorwaarts. 
Winkelcentrum De Voorwaarts 
wintercircus-apeldoorn.nl

Uittips

december
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Kerstmarkten & 
Winterfairs

Winterevenement
Zeldzaam Mooi
Struin lekker rond en vind allerlei unieke, 
originele en handgemaakte producten. 
Of geniet van ambachtelijke lekkernijen. 
Ga op zoek naar verschillende rariteiten 
zoals creatief hergebruikte, vintage 
en retro artikelen.  Met meer dan 40 
verschillende deelnemers is er voor 
ieder wat wils. Wanneer? Zondag 24 
november 2019. De toegang is gratis. 
Vlijtseweg 118 
uitinapeldoorn.nl/zeldzaam-mooi

Struinen langs de vele, mooi ingerichte tenten 
en inspiratie opdoen onder het genot van warme 
glühwein… In Apeldoorn kun je je hart ophalen tijdens 
de vele sfeervolle winterfairs en kerstmarkten.  
Voor het actuele overzicht: 
uitinapeldoorn.nl/winterfairs-en-kerstmarkten

Kerstmarkt 
tussen de oude 
stoomlocomotieven
Een onvergetelijke belevenis voor jong 
en oud: dat is een bezoekje aan de 
Veluwsche Kerstmarkt op zaterdag 14 
december. Sissend, fluitend en sfeervol 
verlicht brengt de versierde stoomtrein 
je van station Loenen naar de 
kerstmarkt. Daar kun je te midden van 
de stoomlocomotieven en prachtige 
verlichte kraampjes op zoek naar hét 
perfecte kerstcadeau. 
Dorpstraat 40 I Beekbergen
uitinapeldoorn.nl/veluwsche-
kerstmarkt
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Oud & Nieuw 
Vier Oud & Nieuw in het centrum 
van Apeldoorn. Op dinsdagavond 31 
december vindt er een spectaculaire 
vuurwerkshow plaats en daarnaast 
is er muziek zodat jij dansend het 
nieuwe jaar begint. Leuk voor jong 
en oud. Bekijk alle uittips rond Oud 
& Nieuw op 
uitinapeldoorn.nl/oud-en-nieuw 

Luid samen het nieuwe jaar in
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Midwinter 
Marathon
Zo 2 feb  
De Midwinter Marathon is het 
op een na oudste nog bestaande 
hardloopevenement van Nederland 
en is ondanks de regelmatig winterse 
omstandigheden nooit afgelast. Het 
parcours begint en eindigt op de 
‘koninklijke’ Loolaan en voert door de 
heuvelachtige en beboste omgeving 
van Apeldoorn. In 2020 vindt het 
evenement plaats op (koop)zondag 2 
februari! 
Loolaan
midwintermarathon.nl

Snuffelen tussen 
100.000 LP’s
Zo 5 jan  
Het ouderwetse vinyl is weer helemaal 
terug! Een comeback waar menig artiest 
jaloers op is. Sla je slag op zondag 3 
januari tijdens de CD- & Platenbeurs in 
Dok Zuid. Voor een zacht prijsje schaf je 
fijne LP’s aan zodat je weer ouderwets 
kunt genieten van muziek. 
1e Wormerseweg 406 
uitinapeldoorn.nl/cd-en-platenbeurs

Zwientjestocht 
Za 23 feb t/m zo 24 feb  
De natuur ontdekken via een leuke 
tocht? Op zaterdag 23 en zondag 24 
februari leidt de Zwientjestocht je naar 
natuurpark Berg & Bos, dat grenst aan 
de Kroondomeinen van Paleis Het Loo. 
En daar kom je ook langs de zwijntjes! 
De afstanden van de tocht variëren van 
6 tot 30 kilometer. 
Sportpark Orderbos 
uitinapeldoorn.nl/zwientjestocht 

Uittips

voorjaar

40 cityguide



Overnachten

Apeldoorn biedt te veel om in één 
dag te beleven. Blijven slapen is een 
aanrader, zeker als je er ook nog op 
uittrekt om de prachtige Veluwe te 
ontdekken. Voor een overzicht van 
alle hotels en bungalowparken kun je 
terecht op 
uitinapeldoorn.nl/overnachten
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1. Out of the box Sta jij open voor 
bijzonder overnachten? Dan is overnachten 
in een wikkelhouse echt iets voor jou. 
Deze duurzame huisjes zijn gemaakt van 
gerecycled karton en staan midden in de 
prachtige Veluwse natuur. Het huisje is 
van alle gemakken voorzien waaronder een 
Auping-bed en Nespresso-koffiezetapparaat. 
Asselsestraat 330, Apeldoorn | stayokay.com  
2. Slapen in een droomboom Met een 
glijbaan zo je vakantiehuisje uitroetsjen, welk 
kind wil dat nou niet? De Droomboom op 
Landal Miggelenberg staat op zo’n drie meter 
hoogte en lijkt op een echte boomhut. Je 
bereikt de boomhut met een trap, die uitkomt 
op het knusse terras. Vanuit de uitkijktoren 
in de woning heb je een fantastisch 
uitzicht over de bossen van de Veluwe. 
Miggelenbergweg 65, Hoenderloo | landal.nl  
3. Vorstelijk genieten Hotel Bilderberg 
De Keizerskroon, pal naast Paleis Het Loo, 
was tot eind jaren 60 persoonlijk bezit van 
Koningin Wilhelmina. Wat veel mensen niet 
weten is dat in het hotel ook restaurant 
Kingstreet gevestigd is. Een restaurant 
met beroemde grillgerechten en heerlijke 
traditionele slow food-gerechten, bereid 
met lokaal geteelde producten. Must do! 
Koningstraat 7 I bilderberg.nl/apeldoorn

slaap lekker

logeren3x
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Stuifzand, prachtige bossen, uitgestrekte 
heidevelden, schaapskuddes en 
zacht stromende beken: dat is de  
Veluwe! Maar de Veluwe biedt meer. 
Topattracties, beroemde musea, 
historische hanzesteden, moderne 
accommodaties, culinair genieten en 
volop gelegenheid om actief te zijn in 
de adembenemend mooie Veluwse 
natuur. De Veluwe staat voor actief, 
avontuurlijk, ontspannend en uitdagend. 
Maar ook voor verleidelijk lekker. En dat 
alles op nog geen uurtje rijden van de 
Randstad. Kom, ontdek en beleef de 
Veluwe! visitveluwe.nl

Ontdek 
de veluwe!
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Praktische info
OV 
Vanaf treinstation Apeldoorn is het 
10 minuten lopen naar hartje centrum. 
Naast het treinstation vind je ook een 
groot busstation. Er rijden diverse 
bussen naar het centrum van Apeldoorn.

Parkeren 
Apeldoorn telt een aantal grote en 
minder grote parkeergarages in het 
centrum. De garages zijn goed verdeeld 
over de binnenstad: zo is er altijd eentje 
dicht bij de plek waar jij zijn moet. 
uitinapeldoorn.nl/parkeren 

Bewaakte 
fietsenstallingen
Ben je met de fiets? Er zijn in het 
centrum van Apeldoorn diverse gratis 
bewaakte fietsenstallingen. Maar naast 
het veilig stallen van je fiets, kun je in 
de meeste stallingen ook terecht voor 
het opladen van je e-bike, een bezoekje 
aan het toilet of het oppompen van je 
fietsband.
uitinapeldoorn.nl/fietsenstallingen

Toeristische 
Informatiepunten 
In en rondom Apeldoorn vind je diverse 
Toeristische Informatiepunten die 
informatie bieden over de veelzijdigheid 
van Apeldoorn en omgeving. Er zijn 
folders van de verschillende beziens-
waardigheden in en rondom Apeldoorn 
en ook voor fiets- en wandelkaarten en 
cadeaubonnen kun je er terecht. 

De Toeristische Informatiepunten vind 
je op de volgende locaties: 
 
CODA Museum  
Vosselmanstraat 299, Apeldoorn  
Geopend: ma t/m za 10.00-17.00 uur, 
zo 13.00-17.00 uur

Statie
Stationsplein 4, Apeldoorn 
Geopend: ma t/m vr 08.00-17.00 uur 
en za t/m zo van 10.00-17.00 uur.

Primera De Damper 
Dorpstraat 54, Beekbergen  
Geopend: ma t/m vr 08.00-18.00 uur, 
za 08.00-16.00 uur

Broodhuis Pien  
Apeldoornseweg 16, Hoenderloo 
Geopend: ma t/m zo 08.30-17.00 uur, 
op wo gesloten.

Spar  
Eerbeekseweg 24, Loenen  
Geopend: ma t/m za 08.30-19.00 uur, 
zo 12.00-17.00 uur
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Volg ons op social media
² facebook.com/apeldoornpromotie 
µ instagram.com/uitinapeldoorn_

 

Toeristische 
vraag? 
Heb je een toeristische vraag? 
Je kunt ons mailen via 
info@apeldoornmarketing.nl  
en we geven je dezelfde dag 
antwoord. Neem ook een 
kijkje op uitinapeldoorn.nl/
veelgestelde-vragen

Arrangementen
Op zoek naar een leuk culinair 
en/of actief arrangement? Je 
kunt in Apeldoorn vele kanten 
op! 
uitinapeldoorn.nl/
arrangementen 
 

uitinapeldoorn.nl
Jouw online gids 
Op uitinapeldoorn.nl vind je alle 
informatie over wat er te doen en 
te zien is in Apeldoorn inclusief 
alle overnachtingslocaties in 
Apeldoorn. En handig: in de 
uitagenda kun je het actuele 
aanbod van uittips vinden. De 
site is ook in het Engels- en 
Duitstalig beschikbaar.
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Horecapleinen
1 Raadhuisplein
2 Leienplein
3 Markstraat
4 Kapelstraat  

Winkelen
1 Winkelcentrum Oranjerie
2 Korenpassage  
 Roze straten zijn winkelgebied

Cultuur
1 CODA museum
2 Gigant
3 ACEC
4 Theater Orpheus
5 Paleis Het Loo
6 Zwitsalterrein
 
Parkeren
1 Marktplein
2 Koningshave
3 Beekstraat
4 Museumkwartier
5 Oranjerie
6 Brinklaan
 
Bewaakte fietsenstallingen
1 Station
2 Marktstraat
3 Caterplein
4 Oranjerie
5 De Serre
6 Stadhuis
7 Paslaan (vanaf november)
 
Toeristisch Informatiepunt
1 Statie
2 CODA Museum

Stadsplattegrond
 Van Station tot Paleis Het Loo
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Evenementkalender
oktober 2019 - maart 2020

In Apeldoorn vinden ruim 350 
evenementen op jaarbasis plaats. 
Voor een compleet overzicht van het 
evenementenaanbod kun je terecht 
op uitinapeldoorn.nl/evenementen
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Oktober
vr 4 okt Asselse 2 Mijl Assselsestraat 
vr 4 t/m 6 okt Oktober Fest Apeldoorn Zwitsal 
vr 4 t/m 6 okt Int. Jeugdriedaagse Omnisport 
vr 4 t/m 27 okt Halloweenweken Kinderpretpark Julianatoren
za 5 okt Toertocht Bar-end Orderbos 
za 5 okt Hoge Veluwe Wandeldag Park De Hoge Veluwe 
za 5 okt Kinderboekenweekfeest CODA Museum
za 5 okt Q music foute party Fletcher Hotel 
za 5 t/m zo 6 okt Kunstroute Ugchelen Ugchelen 
za 5 en zo 6 okt Rondje Vierhouten - Wilddagen Vierhouten

zo 6 okt Koopzondag Apeldoorn Binnenstad 
zo 6 okt Hoge Veluwe Loop Park De Hoge Veluwe 
zo 6 okt Stadswandeling Raadhuisplein
zo 6 okt Bruidsbeurs Charme Hotel Hoog Soeren 
do 10 okt Apeldoorn Business Awards Theater Orpheus 
za 12 en zo 13 okt Watervalwandeling Loenen 
za 12 t/m zo 27 okt Wilde Weken Park De Hoge veluwe 
zo 13 okt Stadswandeling Raadhuisplein
zo 13 okt Vlooienmarkt Zwitsal 
wo 16 okt Herfstfietstocht door fietsgilde Start: Malkander 
wo 16 t/m zo 20 okt EK Baanwielrennen Omnisport 
vr 18 t/m zo 20 okt Festival Roots in the Woods Beekpark 
za 19 t/m zo 20 okt Brocante markt Zwitsal 
zo 20 okt Stadswandeling Raadhuisplein
zo 20 okt Koopzondag Apeldoorn Binnenstad 
vr 25 okt Discozwemmen Aquacentrum Malkander
za 26 okt VSM Halloweeen Griezelexpress Station Beekbergen 
za 26 okt Original 80's party Zwitsal 
za 26 okt Bock  & Wild festival Leienplein 
zo 27 okt Stadswandeling Raadhuisplein
zo 27 okt Koopzondag Apeldoorn Binnenstad 
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November
za 2 nov Soosreünie Sprengeloo 
zo 3 nov Koopzondag Apeldoorn Binnenstad 
wo 6 nov Licht op Herinnering Begraafplaats Soerenseweg 
vr 8 en za 9 nov Brainstorm festival GIGANT 
za 9 en zo 10 nov Kootwijker Duin- en Veentocht Kootwijkerzand 
wo 13 t/m zo 17 nov Spirit of Winter Paleis Het Loo 
za 16 nov Landelijke Sinterklaasintocht Stationsplein 
za 16 t/m zo 17 nov Landelijk atelierweekend Diverse locaties 
zo 17 nov Koopzondag Begraafplaats Soerense weg 
za 23 nov Sinterklaas Pepernoten Express Station Beekbergen 
za 23 t/m zo 24 nov Logeerhuis van Sint Nicolaas Woldhuis
za 23 t/m zo 24 nov Pepernotenwandeling Orderbos
za 23 t/m zo 24 nov Mega Sinterklaas spektakel Kinderpretpark Julianatoren 
zo 24 nov Zeldzaam Mooi Winterevent Zwitsal 
zo 24 nov Koopzondag Apeldoorn Binnenstad 
za 30 nov Winterfair Oosterhuizen Oosterhuizen 
za 30 nov Sinterklaas Pepernoten Express Station Beekbergen 
za 30 nov 40 UP Fletcher Hotel 

December
zo 1 dec Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
za 7 t/m zo 8 dec Zaag je eigen kersboom Park De Hoge Veluwe
za 7 t/m zo 8 dec Kerstmarkt Park De Hoge Veluwe 
zo 8 dec Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
vr 13 t/m zo 15 dec Kerstmarkt Vaassen 
za 14 december Veluwsche kerstmarkt Beekbergen 
za 14 t/m zo 15 dec Zaag je eigen kerstboom Park De Hoge Veluwe
zo 15 dec Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
za 14 dec t/m zo 5 jan Schaatsen op Het Loo Paleis Het Loo 
za 14 t/m zo 15 dec Zaag je eigen kersboom Park De Hoge Veluwe
za 21 dec Kerstmarkt Kootwijk 
za 21 dec Beleef Kerst De Parken/Barnabaskerk 
za 21 dec Kerstmarkt Kootwijk 
zo 22 dec Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
di 24 t/m ma 30 dec Wintercircus Winkelcentrum De Voorwaarts 
do 26 dec Wim van Beek crossloop Orderbos 
zo 29 dec Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
ma 30 dec Sylvester fietstocht start: Malkander 
di 31 dec Aftelfeest Marktplein 
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Januari
do 2 jan Nieuwjaarsduik Aquacentrum Malkander
nog t/m zo 5 jan Winterpaleis Het Loo Paleis Het Loo 
zo 5 jan Platenbeurs Dok Zuid 
zo 5 jan Koopzondag Apeldoorn Binnenstad 
zo 19 jan Muziekfestival Afterslag GIGANT
zo 19 jan Midwinter Testrun Loolaan 
ma 20 jan Herdenking Apeldoornse Bosch Prinsenpark 
zo 26 jan Trouwbeleving XL Zwitsal 
vr 26 jan AVPEC Indoor Atletiek Omnisport 

Februari
za 1 feb Kroondomein Het Loo Marathon Het Aardhuis
za 1 feb AV PEC 1910 Indoor Omnisport 
zo 2 feb Midwinter Marathon Loolaan
zo 2 feb Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
vr 7 t/m zo 9 feb NK Indoor Atletiek masters Omnisport 
za 8 t/m zo 9 feb NK Indoor Meerkamp Omnisport
za 9 t/m zo 10 feb Winterwandeling Circulus Berkel, Aruba
za 15 t/m zo 16 feb ASICS NK Indoor Junioren Omnisport
zo 16 feb Leestencross Het Leesten 
za 22 t/m zo 23 feb AA-Drink NK Indoor Senioren Omnisport 
za 22 t/m zo 23 feb Zwientjestocht Orderbos
zo 23 feb Koopzondag Apeldoorn Binnenstad
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