
Reggestreek 
Arrangementen

arrangement 7  |  

arrangement 8  |  

Sportieve wandeltocht door de Reggestreek en laat u verrassen.
 
Ontvangst bij Mölke met koffie en krentewegge.
Na een stevige wandeling langs de Regge speelt u een potje 
boerengolf bij de Grimberghoeve.
U wandelt verder naar Theehuys de Grimberg, waar u een 
heerlijk streeksoepje geserveerd krijgt.
Bij terugkomst bij Partycentrum Mölke nuttigt u een heerlijke 
pannenkoek en een ijsje van ijsboerderij ‘n Mors uit Notter. 
Prijs vanaf 8 personen € 34,75.  
Reserveren kan via www.molke.nl/reggestreek of  
0548 - 512543 of e-mail: pcm@molke.nl

Sportieve wandeltocht door de Reggestreek en laat u verrassen.

Ontvangst bij Mölke met een glas prosecco.
Wandeling naar de Grimberghoeve waar u een potje  
boerengolf speelt. Hier serveren wij een lente-bouillon.
U wandelt verder naar Theehuys de Grimberg. Hier serveren 
wij een glas wijn en een heerlijk tussengerechtje.
Bij Mölke wordt het hoofdgerecht en dessert van ijsboederij 
‘n Mors uit Notter geserveerd.
 
Prijs vanaf 8 personen € 45,00 p.p. Reserveren kan via  
www.molke.nl/reggestreek, pcm@molke.nl of 0548 - 512543.
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Reggestreek Wandeltocht 
Info: hermanrozendom@gmail.com 

Hop On Hop Off Bustour elke donderdag  
tussen Rijssen-Holten-Wierden-Enter  
www.reggestreekbus.nl

Wandel 4-daagse, start bij vakantiepark Mölke 
www.reggestreekwandel4daagse.nl

Fiets 4-daagse, start bij vakantiepark Mölke  
www.reggestreekfiets4daagse.nl 

Reggestreek Winter Fair 
De Langenberg, Enterveenweg 10 te Rijssen
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Ontdek een andere wereld in luxe groepsaccommodatie 
‘Twentse Hoeve’ op Recreatiepark “de Tolplas”. Ontvangst in 
de accommodatie met koffie en krentewegge. De dames gaan 
bloemenschikken bij de Heide Hoeve en genieten van koffie, 
een ambachtelijke wafel met warme kersen en ijs van ijsboer-
derij ’n Mors. De heren gaan kruisboogschieten, een ATB tocht 
rijden of andere activiteit bij AB sports in Hoge Hexel. 
’s Avonds genieten van een uitgebreid bistro buffet in ons  
restaurant (incl. frisdrank, bier,wijn).  Prijs: € 125,00 p.p. (min.  
12 personen).  Reserveren: www.detolplas.nl/vriendenarrangement 
of tel. 0546 - 697308 Recreatiepark “deTolplas” Hexelseweg 80,  
7645 AM Hoge Hexel.

Een vriendinnenuitje of vrijgezellenfeest? Combineer een 
workshop bloemschikken met een gezellige High Tea.  
Creativiteit is géén vereiste, bloemschikken is een leuke 
activiteit en geschikt voor jong en oud. Iedereen gaat met een 
prachtig werkstuk naar huis, succes verzekerd!  
• Ontvangst met een kopje koffie / thee met iets lekkers bij de 
Heide Hoeve  •  Workshop bloemschikken (incl. alle materialen) 
• Tussendoor een ambachtelijke warme wafel met fruit en ijs 
van IJsboerderij  ‘n Mors  •  High Tea bij Theehuys Grimberg  
€ 49,50 p.p. (min. 10 personen). Reserveren via  
www.heidehoeve.biz/workshops of tel. 06 - 50244246. 
Heide Hoeve, Heerdinksschotweg 8, 7641 RN  Wierden.

Ontdek de Reggestreek met rondvaartboot EMS Reggestroom 
en geniet onderweg van diverse streekgerechten. Het arrange-
ment duurt ca. 3,5 uur. Het programma is als volgt: 
•  Vertrek Mölke  •  Bezoek aan wijngaard incl. kleine wijnproe-
verij  •  Bezoek aan Biologische Boerderij het Exoo incl. heer-
lijke streeksoep  •  Onderweg wordt er een streekgerechtje 
bereid en als afsluiting geniet u van een heerlijke sorbet bij 
Mölke. De culinaire rondvaart is te reserveren voor groepen van 
8-12 personen (vanaf april t/m oktober) op maandag t/m vrijdag.  
Inclusief 4-gangen diner € 49,95. Inclusief 5-gangen diner 
€ 54,95. Partycentrum Mölke, Molendijk 107,  7466 PD Zuna 
0548 - 51 97 41, pcm@molke.nl of www.molke.nl

Een personeelsuitje of vriendinnenuitje?  
Bloemschikken is een leuke activiteit, creativiteit is géén 
vereiste, en geschikt voor jong en oud. Iedereen gaat met een 
prachtig werkstuk naar huis, succes verzekerd!  
•  Ontvangst met een kopje koffie / thee met iets lekkers bij  
 de Heide Hoeve 
•  Workshop bloemschikken (incl. alle materialen) 
•  Tussendoor een ambachtelijke warme wafel met fruit en ijs  
 van IJsboerderij  ‘n Mors € 35,00 p.p. (min. 10 personen) 
Reserveren: www.heidehoeve.biz/workshops of  
tel. 06 - 50244246. Heide Hoeve, Heerdinksschotweg 8,  
7641 RN  Wierden.

Golfen is voor iedereen - ook voor u 
•  Ontvangst Koffie met Krentenwegge 
•  18 holes golfbaan spelen (inclusief materiaal en uitleg)  
 +/- 2,5 uur 
•  2 drankjes op het terras golfbaan (als pauze en/of na afloop) 
•  2 uur onbeperkt eten & drinken in De Hexelseberg  
 (exclusief gedistilleerde drankjes)   
 
€ 40,00  p.p. (min. 10 personen) 
Reserveren: info@ervebraakman.nl  tel. 0546 - 69 72 65 
Golfclub Erve Braakman, Bekkenharsweg 28, Hoge Hexel.

Maak een ludieke fietstocht door het unieke stroomgebied 
van het riviertje de Regge in de omgeving van de Grimberg-
hoeve. Met familie, vrienden of collega’s is de fietstrein het 
ideale vervoermiddel.
•  Ontvangst met  twee kopjes koffie / thee en een plak 
krentenwegge  •  Fietspuzzeltocht met de 2 tot 12 persoons-  
FIETSTREIN  •  Onderweg een ijsje bij  IJsboerderij ’n Mors
Vervolgens het ludieke Boerenklompgolf spel incl. één  
consumptie.
€ 17.50  p.p.  (min. 6 personen)
Reserveren via www.grimberghoeve.nl  of  tel. 0548 - 513292
Grimberghoeve, Klokkendijk 14, 7467 PD Notter.


