Welkom in het boerenleven van toen ....
In het Twentse coulisselandschap, nabij het historische stadje
Delden, vind je Museumboerderij Wendezoele.
Op deze authentieke boerderij maak je kennis met het
boerenleven tussen 1900 en 1960. Het museum bestaat uit
een prachtige Twickelboerderij, verschillende bijgebouwen,
tuinen, akkers en een weiland met een kleine veestapel.
In de museumboerderij leer je alles over het traditionele
dagelijks leven op het platteland. Vrijwilligers nemen je mee
in de gebruiken van toen. Er zijn regelmatig demonstraties
van oude ambachten zoals spinnen en mandenvlechten en
traditionele akkerbouw.
Het museum beschikt over een horecagelegenheid en een
winkeltje met huisgemaakte producten van eigen boerderij.
Er is voldoende parkeergelegenheid en mogelijkheid om uw
elektrische fiets op te laden.

Welkom
!
bij ons

Openingstijden 2019

1 mei t/m 29 september
:
		
23 t/m 27 oktober
:
		
2 november
:
1 december
:

woensdag t/m zondag
van 13.30 tot 17.00 uur
woensdag t/m zondag
van 13.30 tot 17.00 uur
10.30 tot 15.00 uur
16.00 tot 17.00 uur

Entreeprijzen 2019 (pinnen is niet mogelijk)

Twickelerlaan 14
7495 VG Ambt Delden
T: 074 - 376 26 99
M: 06 - 44 09 97 90
info@wendezoele.nl
www.wendezoele.nl
Gelegen te midden van landgoed Twickel,
op loopafstand van de tuin en het kasteel Twickel,
nabij het historische centrum van het
pittoreske Delden.
Gratis parkeren, rolstoelvriendelijk

Kinderen tot 4 jaar
Kinderen van 4 t/m 12 jaar
Vanaf 13 jaar en volwassenen
Donateurskaart volwassenen
Donateurskaart kinderen

:
:
:
:
:

€
€
€
€

gratis
1,00
4,00
12,50
2,50

Een donateurskaart biedt het gehele jaar tijdens
openingstijden gratis entree voor de kaarthouder en een
introducé.
Op aanvraag is de Wendezoele ook buiten de normale
openingstijden te reserveren.
Rondleiding door een vrijwilliger (ca. 1 uur)
Op aanvraag en na reservering, voor groepen vanaf 10
personen tegen een meerprijs van € 2,50 per persoon.

Programma 2019

23 oktober

Kinderspeelmiddag herfstvakantie
In de herfstvakantie is het museum geopend
met op de woensdag een kinderspeelmiddag.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen deze middag
gezellig buiten spelen op de boerderij.

26 oktober

1 mei

Opening seizoen

1 mei

Kinderspeelmiddag meivakantie
Op deze woensdag kan het (digitale) speelgoed
thuis even aan de kant. De kinderen kunnen
komen spelen op het boerenerf!

11 mei

Boerenbruiloft en jubileumfeest
Ter ere van het 25-jarige bestaan van
Museumboerderij Wendezoele vindt er in de avond
een traditionele boerenbruiloft plaats.

5 juni
t/m 9 juni

Honing en Bijen *

24 juli
t/m 28 juli

Oogstweek *

Slingeren van de voorjaarshoning met uitleg
van onze imker. De honing is ook te koop!
Bij goed weer wordt gestart met het oogsten
van de granen op traditionele wijze. Het graan
wordt vervolgens in schoven op het land gezet.

Dorsen zoals vroeger *
Het graan dat in de zomer is gemaaid, wordt
deze dag op verschillende manieren gedorst.
Daarnaast is er deze dag een kleinschalige
boerenmarkt.

2 november Slachtvisite
31 juli t/m
4 augustus

Honing en Bijen *

3 augustus

Akkers bewerken met paard *

Vroeger werd er in november geslacht en daarbij
hoorde een slachtvisite. Op deze dag is er uitleg
over de slacht en wordt onder het genot van een
borreltje het spek geprezen.
Het vlees is ook te koop!

De zomerhoning wordt geslingerd met uitleg
van onze imker. De honing is ook te koop!

De oogst is binnengehaald en de boer zal het
stoppelland ploegen op traditionele wijze met
twee trekpaarden voor de ploeg.
18 augustus Folklore Festival
Muzikale gezelligheid met optredens van
harmonica- en accordeonspelers, boerendansers
en folkloregroepen.
4 t/m
Wendezoeledagen
8 september
Het erf is prachtig versierd met boerenbloemen
van eigen grond. In de “Keuken van toen” kun
je allerlei boerengerechtjes proeven. Er worden
dagelijks demonstraties gegeven en er is een
kleine gezellige brocantemarkt.
5 en
Van Boekweitboer tot Dronepiloot
6 september
De museumboerderij is het decor van een Twents
theaterspektakel van theatergezelschap
De Reizigers.

1 december

Midwinterhoornblazen
Midwintershoornblazers uit Stad en Ambt
Delden laten hun tonen horen tijdens de eerste
advent. Onder het genot van warme
chocolademelk of glühwein kunt u genieten van
dit Twentse schouwspel.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Voor actuele informatie verwijzen wij naar de website www.wendezoele.nl. Wij kunnen
de natuur niet dwingen, data met * zijn onder voorbehoud.

