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Grolsch krat
16 beugelflesjes à 0.45 liter of 
24 flesjes à 0.33 liter
Per krat**

 12.19

8.99

4STUKS

 6.32

4.99

ALLE Douwe Egberts 
L’Or
Alle combinaties mogelijk
2 pakken à 10 capsules

Verkade
Diverse varianten
Bijv. Digestive original
2 rollen à 400 gram
Actieprijs per kilo 2.50 

Mentos
Diverse varianten 
Bijv. mint 5-pack
2 pakken à 190 gram
Actieprijs per kilo 6.32

2PRIJS
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e

 3.20

2.40

2STUKS
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2.00

2STUKS

KORTING
25%
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Verkade 2STUKS2STUKS2
 2.78 2.78 2.

2.002.002.
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AH Roomboter- 
appeltaartje 
Per stuk 

AH Roomboter- 
picolientjes
Zak 5 stuks 

AH Roomboter- 
appelflap
Per stuk 
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 0.89

0.66

KORTING
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 2.60

1.95

KORTING
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 4.29

3.21

Omdat al ons brood en zoete deegwaren de hele dag door worden afgebakken, hebben ze 
altijd een heerlijk krokante korst. Hierdoor smaken ze net zo lekker als bij de warme bakker. 

Gewoon bij Albert Heijn.

De hele dag door 
     vers uit eigen oven.
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Alle Spa fruit 
koolzuurvrij
Alle combinaties mogelijk 
Bijv. Spa fruit koolzuurvrij 
bosvruchten 
2 pakken à 1.5 liter 
Actieprijs per liter 0.48

ALLE Liga Fruitkick 
en Evergreen original*
Alle combinaties mogelijk
2 pakken

ALLE Snelle Jelle 
en  Peijnenburg 
meeneemkoeken
Alle combinaties mogelijk
Bijv. Peijnenburg dubbelop naturel
2 pakken à 196 gram
Actieprijs per kilo 6.66
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2+1
GRATIS

KORTING
6 EURO
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e

Bonzo, 
Gourmet 
en Felix
Diverse varianten
Bijv. Gourmet 8-pak 
luxe mix
2 dozen à 680 gram
Actieprijs per kilo 4.11

AH Potroos in schaal 7.95 5.96 
AH Potroos in pot 5.50 4.13
AH Potroos miniroosje in pot 3.50 2.63
AH Potroos (potmaat 10.5 cm) 1.95 1.46

Rozenplanten 25% korting

AH Sweetheart 
rozen
Bos 10 stuks

Bonzo, 
Gourmet 
en Felix
Diverse varianten
Bijv. Gourmet 8-pak 
luxe mix
2 dozen à 680 gram
Actieprijs per kilo 4.11

AH Potroos in schaal 7.95 5.96 
AH Potroos in pot 5.50 4.13
AH Potroos miniroosje in pot 3.50 2.63
AH Potroos (potmaat 10.5 cm) 1.95 1.46
AH Potroos miniroosje in pot 3.50 
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3.192+1
GRATIS

KORTING
6 EURO
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AH Kiwi gold 
of groen
Bijv. gold los
Per 500 gram
Actieprijs per kilo 3.74

AH Verse ananas- 
of  mangostukjes
Bijv. ananasstukjes
Bakje 250 gram
Actieprijs per kilo 6.00

KORTING
25%

KORTING
25%
 2.49

1.87
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KORTING
25%

 2.00

1.50

ALLE Coca-Cola 
1.5 literflessen
4 flessen 
Actieprijs per liter 0.83

 6.32

4.99

 Geldig t/m zaterdag 26 mei 2012.
�  Alleen geldig bij Albert Heijn, 
Haven Noord 1, Ommen.

�  Maximaal één kortingsbon  
per klant.

�  Alleen originele kortingsbonnen 
zijn geldig.

�  De korting wordt niet verrekend 
over tabak, geneesmiddelen, 
boeken, babyvoeding tot 1 jaar en 
artikelen die bij de servicebalie 
van Albert Heijn worden verkocht. 
Zoals postzegels, loten, telefoons, 
kraskaarten en cadeaubonnen.

Ommen, Haven Noord 1.
Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag en zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. 
Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Gewoon bij Albert Heijn.
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boeken, babyvoeding tot 1 jaar en 
artikelen die bij de servicebalie 
van Albert Heijn worden verkocht. 
Zoals postzegels, loten, telefoons, 
kraskaarten en cadeaubonnen.

Ommen, Haven Noord 1.
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Maandag t/m donderdag en zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. 
Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.
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Diverse varianten
Bijv. Gourmet 8-pak 
luxe mix
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AH Potroos in pot 5.50 4.13
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AH Potroos (potmaat 10.5 cm) 1.95 1.46

Rozenplanten 25% korting
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rozen
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Haven Noord 1, Ommen.

�  Maximaal één kortingsbon  
per klant.

�  Alleen originele kortingsbonnen 
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�  De korting wordt niet verrekend 
over tabak, geneesmiddelen, 
boeken, babyvoeding tot 1 jaar en 
artikelen die bij de servicebalie 
van Albert Heijn worden verkocht. 
Zoals postzegels, loten, telefoons, 
kraskaarten en cadeaubonnen.
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Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag en zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. 
Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.
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Mijn collega Elizabeth gaf me een tip waar ik haar bijzonder dankbaar 

voor ben. Ze kent een natuurrijke, kindvriendelijke, gastvrije en bijzon-

dere vakantieplek, waar je je fijn voelt en je het gevoel hebt echt tot 

rust te komen. Het klopt er gewoon. Hoewel ik er om de hoek woon, 

kende ik het niet echt goed. Ik kon natuurlijk niet anders dan er een 

kijkje nemen; het is het prachtige Vechtdal Overijssel. Vaak zegt een 1e 

indruk al genoeg. En hier was het meteen: ja!

Onze jongens springen de auto uit, lopen naar het speelveld en heb-

ben meteen nieuwe vrienden. Wij gaan zitten voor onze tent, kijken 

om ons heen, ruiken het bos, horen de vogels en de drukte & zorgen 

van alledag glijden van onze schouders…

De dagen erna wordt het alleen maar beter. De jongens talen niet lan-

ger naar iPads en laptops…ze gaan voetballen, crossen op de fiets, 

klimmen in bomen, vissen, zwemmen, kikkervisjes vangen. En wij kun-

nen relaxed luieren, lezen, bijkletsen. We hebben echt tijd voor elkaar.

Ook gaan we er op uit: mountainbiken op de Lemelerberg, wandelen 

op landgoed Vilsteren en landgoed Eerde, met een bootje varen op 

de Vecht, aardbeientaart eten in Arriën, rondslenteren in het gezellige 

Ommen, naar het mystieke Reestdal en we eten echt heerlijke streek-

gerechten. En op een regenachtige dag is Hanzestad Zwolle meer dan 

de moeite waard! 

De tijd vliegt voorbij! We kunnen hier wel veel langer blijven. We 

moeten nog op Koesafari, naar de Sahara, het nieuwe waterfront bij 

Dalfsen schijnt zo mooi te zijn en wat te denken van shoppen in Har-

denberg? Met de zomp varen vanuit het pittoreske Gramsbergen, de 

brinkdorpen ontdekken en naar Staphorst met haar klederdracht en 

kleurrijke boerderijen. Attractiepark Slagharen, het speelbos op de Le-

melerberg, die vele leuke kinderroutes. Cultuur, historie, verrukkelijke 

arrangementen en bijzondere evenementen. En wat een aardige, gast-

vrije mensen…ik ben om! 

Na nog een vakantie is het verlangen naar dat Alle Tijd-gevoel alleen 

maar groter geworden. En wil ik terug, het liefst elke dag… Inmiddels 

kan dat. Want ik mag, samen met gastvrije ondernemers en een fijn 

team ons prachtige Vechtdal promoten. 

Met onze verhalen in dit magazine en op onze website hopen we u te 

inspireren Vechtdal Overijssel te ontdekken. Een mooi startpunt daar-

voor zijn de Anjerpunten. En als de tijd te kort is, komt u dan nog eens 

terug? We zullen u met open armen ontvangen!

Hartelijke groeten uit het Vechtdal,

Vechtdal Marketing
www.vechtdaloverijssel.nl
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www.ardoer.com/rheezerwold

Onvergetelijke gezinsvakanties in het natuurrijke Vechtdal…

Hier vind je de rustgevende balans; dat 

complete vakantieplezier voor ieder lid 

van het gezin. Lekker luieren, lezen of 

zelfs draadloos internetten, terwijl de 

kinderen zich al zwemmend en spelend 

optimaal vermaken. ’t Rheezerwold 

heeft het park volledig afgestemd op 

ruimte, rust en comfort. Je kunt kampe-

ren op ruime plaatsen of logeren in luxe 

stacaravans, knusse trekkershutten of 

zo’n avontuurlijke kampeerbungalow. 

Tegelijk ben je zeker van een adembene-

mend mooie omgeving.

Larixweg 7  |  7796 HT  Hardenberg  |  Tel. 0523-264595  |  rheezerwold@ardoer.com

www.ardoer.com/rheezerwold

Grote Beltenweg 1 • Hardenberg • Tel 0523 - 270012 • www.rheezerbelten.nl

Zeg nou zelf,
niemand is

toch te oud voor
een pannenkoek?!

KNOF
DE PAD

Begin de speurtocht bij 
de Rheezerbelten

Resort de Arendshorst 
Arendshorsterweg 3a 

7731 RC Ommen 
  0529 45 32 48                         

www.resort-de-arendshorst.nl 

Te huur en te koop: 
Luxe chalets op unieke 

locatie direct aan de Vecht 



5

Colofon
Editie Vechtdal Overijssel is een  
uitgave van: Salland Centraal BV, 
Boeierstraat 10, 8102 HS Raalte 
Redactie:
Lieke Kiekebosch 
Vechtdal Marketing
Media-advies:
Simone van Driessen 
Sander Buiter

Vormgeving:
ImpriMedia Raalte - Marije & Josine Willemsen
Fotografie:
Ignace Visions, Johan Bokma, Max de Krijger, 
Adriaan Holsappel, Vechtdal Marketing
Advertentieverkoop:
Simone van Driessen 
Sander Buiter
Tel: 06 - 42 90 99 33 
E-mail: s.buiter@jouwregiocentraal.nl

Editie Vechtdal Overijssel,  
Vechtdal Magazine 2016  
Wanneer u iets uit deze uitgave wilt 
vermenigvuldigen neem dan even 
contact met ons op. Hoewel bij de 
samenstelling van dit magazine de 
uiterste zorgvuldigheid is betracht,  
kan voor eventuele onjuistheden niet 
worden ingestaan. De uitgever aanvaardt 
hiervoor geen aansprakelijkheid.

*

legenda
Dorpen en steden

VVV winkel

VVV agentschappen

Toeristische Overstap Plaats

NS station

*

legenda
Dorpen en steden

VVV winkel

VVV agentschappen

Toeristische Overstap Plaats

NS station

Anjerpunten

Tourist Info

Toeristische Overstap Plaats

NS station

 6 Jeroen Krabbe in het Vechtdal

 9 Dalfsen

 11 Ommen

 13  Hardenberg

 15  Cultuurparels

 17  Brinkdorpjes in het Vechtdal 

 18 Reestdal

 20  Jaarkalender 

 22 Ruimte voor de Vecht 

27 Op en om de Vecht

28 Wandelen

31 Fietsen

35 Cultureel Erfgoed

38  Landgoed Vilsteren

40  Buitenspeelregio nr. 1

42 Dé kampeerregio van Nederland

44 Verrukkelijk Vechtdal

47 Zorg in het Vechtdal 

50 Anjerpunten

53 Groepen in het Vechtdal  

57 Zwolle 

59 Fotowedstrijd

60  Register – zien & doen

73 Tourist Info Punten

74 Register – slapen

88 Parels van het Vechtdal

Inhoud

Legenda



Jeroen Krabbé is acteur, 

regisseur en kunstschilder. 

Afgelopen jaar was hij nog te 

zien bij de AVROTROS met het 

goed bekeken ‘Krabbé zoekt 

Van Gogh’. Verder speelde 

hij in veel Nederlandse films, 

zoals Soldaat van Oranje, The 

Discovery of Heaven, maar 

ook in Hollywoodfilms, zoals 

The Fugitive en de James 

Bondfilm The Living Daylights. 

Als regisseur regisseerde hij 

bijvoorbeeld een toneelstuk 

over Anne Frank. Ook heeft 

hij een atelier in Amsterdam 

waar hij veel tijd doorbrengt 

en exposeert hij regelmatig 

zijn werk in Museum de 

Fundatie in Zwolle.

JEROEN KRABBÉ
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De tijd staat stil
‘‘Als ik vanuit Amsterdam deze kant op rijd en 

ik steek de IJssel over, komt er gelijk een rust 

over me. In Dalfsen is het altijd rustig. Ook al 

is het druk met toeristen in de omgeving, dan 

kun je nog steeds een uur rondlopen in het bos 

zonder iemand tegen te komen.’’

Het drukke leven in Amsterdam vormt een 

groot contrast met het leven in het Vechtdal. 

‘‘Ook al kan ik die drukte van de stad niet mis-

sen, toch is de Randstad verpest. Ik houd van 

het strand en de duinen, maar je kunt er bijna 

nooit komen. Het is altijd overal vol met toeris-

ten. Hier is het heerlijk rustig. Als ik hier ben 

ontsnap ik aan alles, dan laat ik even alles ach-

ter me. Het is heel erg stil. Je vergeet hier de 

tijd. Ik raak ook geïnspireerd door het bos. Ik 

neem paden die niemand anders kent en kijk 

naar vogeltjes en paddenstoelen. In de Funda-

tie in Zwolle exposeer ik om de zoveel tijd mijn 

werk. Volgend jaar worden dat abstracte schil-

derijen gebaseerd op de lichtval in het bos. Het 

gaat om het spel van licht en schaduw. Zelfs als 

Jeroen Krabbé vindt in het Vechtdal 

“DAT GEVOEL  
DAT JE NERGENS 
ANDERS VINDT”

‘‘Ik zat helemaal in mijn werk en was de tijd vergeten’’. Met deze 
opmerking schuift Jeroen Krabbé aan bij café De VII Deugden  

in Dalfsen voor een gesprek over – hoe toepasselijk – het gevoel  
dat het Vechtdal je geeft: het gevoel dat je alle tijd hebt. Krabbé  

vertelt hoe het te maken heeft met de ruimte, de natuur,  
de aard van de mensen, de mooie oude elementen en hoe hij  

zelf probeert te zorgen voor het behoud hiervan.

het slecht weer is, vind ik de omgeving mooi. 

Dan heeft het iets melancholisch. Maar ook de 

lange zomeravonden zijn prachtig. Wij gaan bij-

voorbeeld vaak naar Ommen om in een bootje 

het water op te gaan. De koeien in de weide, 

de laaghangende wolken, niets verstoort. De 

tijd staat dan stil.’’

Aardige mensen
Al 43 jaar woont Krabbé in Dalfsen en dat is 

niet ongemerkt gebleven. ‘‘Toen we hier net 

kwamen wonen was er nog geen fatsoenlijke 

winkel in het dorp en haalden we bijvoorbeeld 

de boerenkool van een boer iets verderop. 

We konden altijd bij hem terecht. Ook onze 

buren zijn heel goeie vrienden geworden. Ik 

ben sowieso lyrisch over de mensen hier. Ze 

hebben ons altijd met respect benaderd. Ze 

hebben ons totaal geaccepteerd. Dalfsenaren 

zijn ontzettend aardig en lekker nuchter. Na 

zo’n lange tijd ben ik zelfs tot ereburger van 

Dalfsen benoemd en mocht ik de trouwzaal 

in het Gemeentehuis ontwerpen. Dat is toch 

bijzonder?’’

Politiek
Als je zo geniet van het oude en rustieke van de 

regio wil je natuurlijk graag dat dat zo blijft. Krab-

bé laat dan van zich horen. ‘‘Dalfsen is een rustig 

voortkabbelend dorp. Het gaat me aan het hart 

wat ermee gebeurt. Nu zijn ze bijvoorbeeld van 

plan om de bomen aan de Rechterensedijk te 

kappen. Dan vind ik toch wel dat ik een voorttrek-

kersrol op me moet nemen om te pleiten voor 

het behoud van deze prachtige allee. Daar zijn 

er in Nederland niet veel meer van en het is juist 

het oude en mooie waarvoor de mensen komen. 

De oude stadskernen moeten behouden blijven. 

Dan heb je straks iets wat niemand anders heeft. 

Ze komen voor het gevoel alle tijd te hebben en 

dat is nauw verbonden met de authentieke ele-

menten, die oude elementen hebben een ziel. 

Dat gevoel moet behouden blijven.’’

Na een uur praten op het favoriete plekje bij de 

VII Deugden in Dalfsen komt er een eind aan 

ons gesprek en gaat Krabbé weer terug naar 

zijn werk. De tijd heeft even stilgestaan. Ik heb 

het ook gevoeld.
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Cultuur

Kunst om Dalfsen 
Kunst- en cultuurweekend 2016

Jazz aan de Vecht
Op zaterdag 14 mei vindt de 

7de editie van het festival 

‘Jazz aan de Vecht’ plaats bij  

Mooirivier in Dalfsen. Het Jazz-

festival ontvangt dit jaar niemand 

minder dan de winnares van Boy 

Edgar prijs 2015 - Tineke Postma. 

Zij brengt samen met drie band-

leden een programma vol eigen-

heid, bravoure en passie. Meer 

info: www.jazzaandevecht.nl.

Straattheaterfestival 
Kunsten op Straat
Vrijdag 3 juni het weer zover, van 18.30 tot 21.30 uur zijn de straten 

in het centrum van Dalfsen gevuld met acts van straatartiesten uit 

binnen- en buitenland. Kom je verbazen en laat je verrassen door de 

verschillende acts op elke hoek van de straat!

Blauwe Bogen Dagen 
Ook dit jaar vinden de jaarlijkse blauwe bogen dagen plaats op vrij-

dagen in juli en augustus. Een bruisend programma voor jong en 

oud. Kijk voor meer info op: www.ondernemenddalfsen.nl.

Dalfsen

U bent van harte welkom op 7 en 8 mei bij meer dan 45 kunstpunten in 

de gemeente Dalfsen. Van 10.00 tot 17.00 uur vertellen de exposerende 

kunstenaars met passie over de tentoongestelde werken. Dit jaar is het 

thema “de vondst”. Menig kunstenaar heeft zich hierdoor laten inspireren. 

Nieuwsgierig? Meer informatie vindt u in onze gids die in april uit komt en 

op onze website www.kunstomdalfsen.nl.

Proef Dalfsen 
Het groenste dorp van Nederland wordt zaterdag 10 september 2016 om-

getoverd tot ‘place to be’! Voor het vijfde jaar staat Dalfsen in het teken 

van ‘Proef Dalfsen’. Proeven in de breedste zin van het woord. Proeven 

aan Open Monumenten (Nationale 

Open Monumentendag), aan spe-

ciale biertjes op het bierfestival, 

lekkere hapjes op het kerkplein, 

een streekmarkt bij de molen, open 

bedrijven, tijdens een avontuurlijke 

fietstocht naar Lemelerveld, een 

gratis paardentram voor de kinde-

ren en nog veel meer voor jong 

en oud. Noteer daarom zaterdag 

10 september vast in de agenda 

en kijk op www.proefdalfsen.nl  

voor het laatste nieuws.

Stone Rock Festival
andere muziekstijlen en ‘Bad Ass’ 

lekker eten. Sta jij keihard beukend 

in de pit bij je favoriete band, ben je 

niet weg te slaan bij de ribs & bur-

gers van de barbecue of zit je liever 

op je luie bibs op de heuvel met een 

biertje? Wij hebben maar één mot-

to: Rock hard ‘n have a great day! 

Zaterdag 9 juli 2016. Kijk voor meer 

info op www.stonerock.nl.

Sinds 2011 is dit festival een vas-

te waarde op het programma in  

Dalfsen. Aan de voet van de Zwe-

vende Kei met het uitzicht op  

Dalfsen als decor, is dit terrein een 

van de mooiste van Nederland. 

Stone Rock Festival is hét muziek-

festival waar je ‘Mighty Fine’ kunt 

genieten van de beste rock optre-

dens met veel show, verschillende 



In Dalfsen fietst u over oude koningswegen. Verbaast u zich 

over de vele kunstwerken. Wandelt u over landgoederen. 

Vaart u langs oude Vechtarmen. Drinkt u een kopje thee in de 

theetuin of geniet u ergens in de gezellig verlichte straatjes van 

een heerlijk streekgerecht. In alle rust en in goed gezelschap 

van uw familie of vrienden heeft u in Dalfsen alle tijd om lekker 

actief bezig te zijn en tegelijkertijd heerlijk te ontspannen. 

Bij de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe woonwijk zijn er zeer 

bijzondere archeologische vondsten gedaan in Dalfsen. Maar liefst 120 gra-

ven met spectaculaire grafgiften en zelfs een aarden monument uit de tijd 

van de Hunebedbouwers zijn blootgelegd. Ook zijn er vondsten gedaan 

uit de vroege middeleeuwen. Voor meer informatie, kijk op pagina 36/37.

In 2013 is Dalfsen verkozen tot Groenste dorp van Nederland. Dit jaar 

vertegenwoordigt Dalfsen Nederland, in de categorie kleine steden, tij-

dens de internationale variant van deze groencompetitie. Met de rijke 

cultuurhistorie, haar unieke landgoederen en een prachtige openbare 

ruimte waar de Vecht als zilveren lint doorheen slingert, zorgt Dalfsen 

voor een onvergetelijke ervaring.

Wilt u de pracht van Dalfsen zelf ervaren? U bent van harte welkom! Op 

de fiets, wandelend, per boot of misschien wel vanuit een Lelijke Eend. 

Het is geheel aan u!

Dalfsen bestaat uit de 

dorpen en buurtschappen 

Lemelerveld, Nieuwleusen, 

Oudleusen, Emmen,  

Hessum, Lenthe,  

Marshoek, Oosterdalfsen,  

Rechteren en Ankum.

Dalfsen
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Naast het feit dat Dalfsen groen is, staat het dorp ook bekend om haar ge-

moedelijkheid. De inwoners zijn trots en laten u graag kennis maken met 

de veelzijdigheid van het dorp. De ondernemers maken hier nog echt tijd 

voor u; leggen u in de watten, zorgen er voor dat het u aan niets ontbreek 

en dat u voordat u vertrekt uw volgende bezoek al weer gepland heeft.

Voor de één een noodzakelijk kwaad, voor de ander pure ontspanning. 

Hoe dan ook; winkelen in het Vechtdal is een aangename verrassing. En 

bent u uit geshopt? Met de voeten omhoog voorzien van een heerlijk kop-

je koffie komt u bij in een gezellig eetcafé en geniet u van uw aanwinsten! 

Bezoek voor een compleet overzicht van alle activiteiten en winkels in 

Dalfsen: www.ondernemenddalfsen.nl

Shoppen

Dalfsen gaat voor goud!

Bijzondere opgravingen in Dalfsen

Gemoedelijk
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•  Dinsdag 12 juli  Jaarmarkt 

•  Woensdag 20 juli  Sport & Voices

•  Zaterdag 23 juli (8.30 tot 14.00 uur) Grootse Kofferbak Verkoop 

•  Woensdag 27 juli  Boerendag 

•  Woensdag 3 augustus  Kunst & Kids

•  Woensdag 10 augustus  Hanzedag 

•  Woensdag 17 augustus  Beroependag & Palingroken

•  Zaterdag 3 en zondag 4 september  Ommer Bissingh Blaasorkestenfestival

Bissingh Zomer Evenementen Ommen

Ommen

Editie nummer 8 van ‘EXPLOSION’ 
wordt hét dance-feest van deze zomer!
Explosion Festival is ook dit jaar niet weg te denken uit de Ommer zomer-

feestkalender. Ook deze zomer laten dance en house dj’s het Vechtdal weer 

op haar grondvesten schudden. “Het is elk jaar weer een uitdaging, maar 

ook deze keer hebben we een te gekke line-up bij elkaar gekregen”, aldus 

de organisatie Stichting Explosion Festival.

Explosion 2016 gaat verder waar de vorige editie eindigde, zoals altijd ei-

genlijk. Op vrijdag 15 juli op het evenemententerrein aan de Voormars in 

Ommen, zal Explosion Festival, wederom de meest te gekke dance en  

dj-acts van dit moment programmeren. Ook regionaal talent bieden we een 

podium. Uiteraard trapt het dj-duo Mister Fuzz en Delight, resident dj’s van 

Explosion, het feest af. 

De voorverkoop van de tickets loopt via www.ExplosionFestival.nl en 

houd onze social media kanalen www.Facebook.com/Explosion.Fstvl en 

www.Twitter.com/Explosion_fest in de gaten. Wij hopen jullie allemaal te 

zien op Explosion Festival 2016, vrijdag 15 juli. DANCE ON!

Ommen is onder andere bekend van de  

Ommer Bissingh zomerevenementen en na-

tuurlijk worden deze ook in de zomer van 2016 

weer georganiseerd. Van medio juli tot begin 

september zal dit meerdaagse evenement 

weer plaatsvinden. Met een veelheid aan acti-

viteiten voor jong en oud wordt de inwoner van  

Ommen en vooral de recreant en toerist onder 

het motto “Bli’j da’j d’r bint” naar de binnenstad 

gelokt. Tijdens alle Bissingh woensdagen mu-

ziek, braderie en vlooienmarkt en een superge-

zellige muziekavond. Kijk voor het actuele pro-

gramma op www.ommerbissingh.nl en kom 

ook dit jaar weer genieten van het uitgebreide  

Bissingh programma.

Verscholen in de bossen, op de flank van de Besthemerberg, ligt het 

grootste openluchttheater van Nederland met plaats voor 3.000 man. 

Midden in de natuur genieten van Erwin Nijhoff of  een mooie kinder-

voorstelling, van een natuurfilm of van Mark Lotterman en zijn band. 

Iedere voorstelling is een unieke belevenis. 

Kijk op bostheaterommen.nl voor de volledige programmering.

Bostheater Ommen 

De volgende editie van Festival 

de Vecht vindt plaats in 2017.

VOLLEDIGE PROGRAMMA: WWW.BOSTHEATEROMMEN.NL 

locatie: recreatiecentrum besthemerberg

THE MAUREENS | ROYAL PARKS
ERWIN NYHOFF & VELDMAN BROTHERS

MARK LOTTERMAN

THE GRAND EAST TAMARIN DESERT

HOLLAND: NATUUR IN DE DELTA
JACK BOTTLENECK

FILM

MUZIEK

THEATER

Cultuur
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In de kern van het Vechtdal ligt de oude Hanzestad Ommen. 

Verscholen in het prachtige landschap en gekenmerkt door veel 

groen en water. Met haar pittoreske plaatsjes, schitterende 

natuurgebieden en een bruisend centrum is Ommen een 

toeristische trekpleister waar voor iedereen wat te beleven is.

Vanaf de Lemeler- of Besthmenerberg heeft u een schitterend uitzicht 

over het karaktervolle landschap van de gemeente Ommen. Een ge-

meente waar de Vecht zich al kronkelend een weg baant door het land-

schap en Saksische boerderijen en landgoederen de schilderachtige 

dorpen versieren. Trek de wandelschoenen aan of pomp de fietsban-

den goed op. Ommen leent zich namelijk bij uitstek voor een schitte-

rende wandel- of fietstocht, bijvoorbeeld langs de natuurterreinen van 

Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel of Natuurmonumenten.

De kids kunnen in Ommen samen met Klepper Dieksie op zoek naar 

de geheimen van het verleden. Speuren naar sporen in de binnenstad 

van Ommen en erachter komen dat er veel meer te zien en te beleven 

Het knusse hart van Ommen wordt gekenmerkt door een gevarieerd 

aanbod van winkels en horeca en leent zich uitstekend voor een dag-

je shoppen. De kenmerkende straatjes en mooie terrassen blijven  

u verleiden.

Ommen bestaat uit de dorpen en 

buurtschappen Lemele, Vilsteren, 

Arriën, Arriërveld, Archem, Beerze, 

Beerzerveld, Besthmen, Dalmsholte, 

Eerde, Giethmen, Hoogengraven, 

Junne, Vinkenbuurt, Nieuwebrug, 

Ommerschans, Stegeren,  

Varsen en Witharen. 

Ommen

Pracht & praal

Beestachtig leuk
Shoppen
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is dan verwacht. Of in de huid van de wolf kruipen en meegaan op een 

spannende zoektocht naar voedsel met de kinderwandelroute Het Wol-

venspoor! Tijdens deze 2,5 kilometer lange route mag je eindelijk eens 

van de gebaande paden afwijken. En nog leuker, tijdens het volgen van 

knaag- en voetsporen moet je je als een beest gedragen! 
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Vechtdal Zomerfestival Hardenberg 2016 

Mega Jeugdorkest 
Zaterdag 28 mei, 20.00 uur LOC Hardenberg
Het Mega Jeugdorkest vormt onderdeel van de Week van de Amateur-

kunst (WAK). Zo’n 100 jeugdleden van 11 verschillende muziekvereni-

gingen uit de gehele gemeente Hardenberg repeteren overdag in het 

LOC o.l.v. hoofddirigent Hendry van Loo. De jeugdige deelnemers erva-

ren hierdoor hoe het is om samen in een groot orkest te spelen. ’s Avonds 

volgt er een concert waarin het overdag geleerde gepresenteerd wordt 

aan het publiek. Het plezier spat eraf! Niet alleen leerzaam en leuk voor 

de jonge muzikanten, maar ook voor het publiek bijzonder om te zien met 

hoeveel inzet en plezier de jeugd de composities ten gehore brengt.

Midzomer 
Buitenbios 
Vrijdag 17 juni 
Op een mooie zomeravond in de open 

lucht naar de film, dát kan tijdens de 

Midzomer Buitenbios in Hardenberg. 

Op het Badhuisplein wordt op een 

groot scherm een film vertoond in 

een passende midzomer nachtelij-

ke sfeer. Met medewerking van het 

Filmhuis Hardenberg wordt een ‘feel 

good’ film gekozen, die aantrekkelijk 

is voor publiek vanaf 16 jaar.

Oeverloos Genieten aan de Vecht
Zaterdag 11 juni, 16.00 – 21.00 uur 
Op zaterdag 11 juni vindt in en rondom de Haven van Hardenberg het cul-

turele festival ’Oeverloos Genieten aan de Vecht’ plaats. Een programma 

vol beeldende kunst, theater, literatuur, muziek, natuurbeleving, streekpro-

ducten en vrije tijd. Passend bij de thema’s Vecht en duurzaamheid zijn er 

voorstellingen, optredens, workshops voor kinderen en een cultuurboule-

vard met kunst en streekproducten. Met dit jaar voor het eerst een thea-

terdiner, waarbij bezoekers, terwijl ze smullen van heerlijke hapjes, kunnen 

genieten van verschillende theateracts. Samen met het publiek werkt een 

beeldend kunstenaar in de uiterwaarden aan een ‘community art’ project. 

Een spetterende muzikale act zal dit bijzondere festival afsluiten.

Vrijdag 6 en 
zaterdag 7 mei
Op vrijdag 6 en zaterdag 

7 mei zijn de straten en 

pleinen van stad Harden-

berg gevuld met acts van 

straatartiesten uit binnen- 

en buitenland. Laat je 

verrassen in de straten en 

pleinen van de binnenstad 

van Hardenberg.

Straattheaterfestival Kunsten Op Straat

In de zomer van 2016 is in Hardenberg tijdens het Vechtdal Zomerfestival weer van alles te beleven voor jong en oud. Het publiek kan niet alleen 

genieten als toeschouwer, maar er zijn ook volop mogelijkheden om mee te doen. Cultuurparticipatie is namelijk een belangrijke doelstelling van het 

Vechtdal Zomerfestival. Het publiek wordt tijdens verschillende evenementen uitgedaagd om mee te doen aan workshops, presentaties of community 

art projecten. Ook in de voorbereiding van de evenementen wordt gewerkt vanuit deze participatiegedachte. Inwoners, ondernemers, horeca, culturele 

instellingen, Stad Hardenberg Promotie, Centrummanagement Hardenberg en gemeente werken binnen de verschillende evenementen samen. Bij een 

groot deel van de activiteiten wordt rekening gehouden met de lokale invalshoek, plaatselijke culturele aanbieders treden op of dragen hun steentje op 

een andere manier bij. Hardenberg is trots op wat het te bieden heeft en laat dat graag zien, zowel aan eigen inwoners als aan toeristen!

Pleinfestijn
Zaterdag 27 augustus, 
19.30 – 0.30 uur 

Hardenberg

Cultuur

Ook dit jaar zal het Marktplein in Hardenberg naar 

verwachting weer bijna uit haar voegen barsten 

door het massaal toestromende publiek dat af-

komt op het Pleinfestijn. Het spectaculaire concert 

met grote namen uit de landelijke showbizz en de 

uitdagende begeleidende showband Beethoven is 

inmiddels een begrip in Hardenberg en omliggen-

de regio. Door de gratis entree is het Pleinfestijn 

toegankelijk voor alle doelgroepen. Zowel jong als 

oud treft hier muziek van zijn of haar gading. Het 

Pleinfestijn vormt de volwaardige afsluiting van 

het Vechtdal Zomerfestival 2016. 



Gemeente Hardenberg heeft voor ieder wat wils. Een bruisend centrum 

waar u heerlijk kunt shoppen. Volop fiets- en wandelmogelijkheden 

in een afwisselend landschap. Evenementen waar u terecht kunt 

voor een hele dag  gezelligheid of een avond feesten tot in de late 

uurtjes. En natuurlijk campings, bungalowparken en hotels voor 

een korte of lange vakantie, zodat u de volgende dag niet naar huis 

hoeft, maar opnieuw kunt genieten. Hoe dan ook, er is genoeg 

te beleven en dat kunt u het beste zelf komen ontdekken.

Het centrum van de stad Hardenberg is vernieuwd en dat betekent shoppen 

tot u er bij neervalt. Hier vindt u grote, landelijke winkelketens en kleine speci-

aalzaken. Bijkomen en genieten van alle aankopen die u heeft gedaan, doet u 

met een lekkere kop koffie op het terras of bijvoorbeeld in de nieuwe haven.

Kriebelende grassprietjes onder uw voeten. Fladderende vlinders terwijl 

u heerlijk aan het picknicken bent. Hand in hand rennen over de heuvel de 

Rheezerbelten en plonzen en spetteren in recreatieplas  de Oldemeijer. Het 

afwisselende landschap van Hardenberg leent zich uitstekend voor één of 

meerdere dagen heerlijk de natuur ontdekken, bijvoorbeeld met behulp van 

het wandelnetwerk.

Hardenberg Klepperstad is in de zomermaanden een vast begrip en staat voor 

twee maanden feestvieren. De voetjes gaan van de vloer bij de muzikale eve-

nementen. Geniet van het spectaculaire ballonnenfestival langs de uiterwaar-

den van de Vecht, toon uw sportieve prestaties of ga uit je bol tijdens de 

Dedemsvaria feestweek in Dedemsvaart.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Visit Hardenberg 

op de website visithardenberg.nl en maak kans op een 

weekend verblijven op één van de campings in de regio 

Hardenberg of op een heerlijk pannenkoekendiner voor 

4 personen!

Geniet van de 5* camping in een 5* camper die volledig 

ingericht voor u klaarstaat. Het enige dat u mee hoeft 

te nemen, is uw eigen koffer met inhoud. De camper 

beschikt over een 2-persoonbed en een stapelbed voor 

twee kinderen. De voortent en inventaris is natuurlijk 

inclusief. Of u maakt kans op een heerlijk pannenkoe-

kendiner voor 4 personen. 

Schrijf u direct in voor de nieuwsbrief van Visit Harden-

berg om kans te maken op dit weekend of het overheer-

lijke pannenkoekendiner! Ook blijft u met de nieuws-

brief altijd op de hoogte van arrangementen, acties en 

evenementen in de omgeving van Hardenberg. 

Schrijf nu in op www.visithardenberg.nl

De gemeente Hardenberg bestaat 

uit; Hardenberg, Slagharen, 

Gramsbergen, Dedemsvaart, 

Balkbrug, Lutten, Bergentheim, 

Kloosterhaar, Sibculo, Mariënberg, 

Rheeze, Diffelen, Rheezerveen, 

Venebrugge, Radewijk, Collendoorn, 

Bruchterveld, Brucht, Heemserveen, 

Hoogenweg, De Krim, Schuinesloot, 

Ane, Anevelde, Anerveen,  

Den Velde, Holtheme, De Meene, 

De Haandrik, Loozen en Holthone.

Hardenberg

Shop till you drop

De natuur in 

Tijd om uit je bol te gaan

EEN VERBLIJF IN HARDENBERG WINNEN?
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Gelegen in het idyllische Reestdal ligt de 

mooie gemeente Staphorst. Hier worden oude 

tradities nog in ere gehouden. U vindt er kle-

derdracht, Staphorster Stipwerk en prachtige 

boerderijen in de typisch Staphorster kleuren 

groen en blauw. Geniet van het unieke sla-

genlandschap rond Rouveen of de mystiek 

van de kronkelende Reest bij IJhorst. U ziet 

het allemaal tijdens het lopen van een dorps-

wandeling of het volgen van de autoroute  

Authentiek Staphorst.

Terug in de tijd
De gemeente Staphorst is rijk aan monumentale panden. Langs de 

Gemeenteweg en de Oude Rijksweg staan prachtige boerderijen met de 

luiken en kozijnen in groen en blauw beschilderd. Vroeger werden wegens 

ruimtegebrek de boerderijen achter elkaar gebouwd. Hierdoor is een 

langgerekt lint ontstaan met veel stegen waar een aantal huizen achter 

elkaar staan. Een boerderij van binnen bekijken? Breng dan een bezoekje 

aan Museum Staphorst. Hier waant u zich weer even terug in de tijd en 

ziet u hoe de Staphorster bevolking vroeger leefde.  

   

Staphorsterdagen
In de zomer bruist het van activiteiten in de gemeente Staphorst. 

Breng vooral eens een bezoekje aan de Staphorstdag. Op drie 

woensdagen achter elkaar kunt u genieten van een braderie, 

demonstraties van oude ambachten en klederdrachtshows. Een 

klein deel van de bevolking draagt nog steeds klederdracht. Wilt u 

hier een foto van maken? Vraag dan wel even toestemming.

Staphorst

48 soorten huisgemaakt 
vers italiaans schepijs 

Openingstijden hoogseizoen:
juni/juli/augustus

Maandag t/m zaterdag 11:00 tot 22:00
Zondag 12:00 tot 22:00

Bruchterweg 9 Hardenberg
(tussen de Printsjop en ABN-AMRO)

W
ij z

ijn weer geopend !

Het lekkerste ijs 
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en omstreken.
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Cultuurparels
aan de Vecht
Het Cultuurarrangement dat de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen voor de periode van 2013-

2016 met de Provincie Overijssel hebben afgesloten, pakt goed uit voor de cultuur in het Vechtdal. 

Door deze subsidieregeling kan er extra ingezet worden op de organisatie van leuke evenementen. 

Verrassende festivals, mooie kunstroutes en fraaie concerten: echte pareltjes die laten zien dat je 

niet alleen voor de prachtige natuur, maar ook voor bijzondere cultuur in het Vechtdal moet zijn. 

Hardenberg timmert flink aan de weg met een aantal Cultuurparels die  

garant staan voor een afwisselend programma. De amateurkunstvereni-

gingen laten zichzelf tijdens de Week van de Amateurkunst (WAK) in het 

voorjaar zien tijdens exposities, concerten, theatervoorstellingen, open 

repetities en workshops. In de zomer zorgt het Vechtdal Zomerfestival 

voor vertier. Het straattheaterfestival Kunsten op Straat programmeert ge-

renommeerde buitenlandse theatergroepen en er zijn spannende films te 

zien in de Buitenbios. Tijdens Oeverloos Genieten aan de Vecht laten loka-

le aanbieders van kunst en streekproducten zien wat ze in huis hebben en 

het Pleinfestijn zet landelijk bekende artiesten op het podium.

Ommen  rijgt  ook  Cultuurparels aan de Vechtdalketting. Tijdens de  WAK  

in het voorjaar zijn amateurkunstenaars actief en de zomerse Ommer  

Bissinghdagen hebben steeds een eigen thema met veel activiteiten voor 

jong en oud. Tijdens het jaarlijkse Explosion festival met verschillende stij-

len dancemuziek trilt Ommen op haar grondvesten. Meer behoefte aan 

een wat rustiger repertoire? In het prachtige Bostheater op de Besthe-

merberg komen natuur en cultuur bij elkaar. Het grootste openluchtthea-

ter van Nederland kan drieduizend bezoekers herbergen.

Dalfsen biedt in het eerste mei weekend een kijkje in de keuken van kun-

stenaars tijdens Kunst om Dalfsen. Amateurkunstverenigingen musiceren, 

schilderen, zingen, fotograferen en dansen later in het voorjaar tijdens de 

WAK. Fans van rockmuziek kunnen in de julimaand bij het kunstwerk van 

de zwevende steen terecht op het Stonerock festival. Voor wie meer van 

theater houdt, zijn de nationale en internationale theateracts tijdens Kun-

sten op Straat een must. En voor de Blauwe Bogen Dagen met elke keer 

een ander thema, komen toeristen van heinde en verre. De Dalfser Cul-

tuurparels smaken naar meer en dat komt goed uit, want elk najaar kan 

er tijdens Proef Dalfsen geproefd worden van al het goede dat Dalfsen te 

bieden heeft op het gebied van natuur, cultuur, historie en muziek.

Hardenberg Dalfsen

Ommen
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INFO@SI-ES-AN.NL
0523 - 656 534WWW.SI-ES-AN.NL

WAT HEBBEN  
WIJ TE BIEDEN:
  KAMPEREN
  VERHUUR
   BRASSERIE  

DE BOERDERIJ
  ZONNETERRAS
  GROTE SPEELTUIN
   RUST, RUIMTE  

& NATUUR

HET REESTDAL
Bezoek het ‘Mooiste openluchtbad  
van Nederland’, het Heuveltjesbosbad in 
Balkbrug. Het bad heeft veel voor jong en 
oud: drie bassins, duikplanken, glijbanen, 
wifi, oplaadpunt elektrische auto, etc. 

Hét plezier van buitensport, 
in de natuur!

Voor de jonge, oude, beginnende en 
professionele sporters. Indiv. coach gesprekken 

met trainingslogboek. Kinderfeestjes, 
bedrijfsuitjes, teambuildingsdagen.

Tel.: 06-42135943, info@reestdaloutdoor.nl

Weer nieuwe kunst bij
Grensloos Kunst Verkennen

8 t/m 25 september 2016,  
do t/m zondag van 11 tot 17 uur. 

Ruim 25 zeer verschillende 
locaties in de dorpen De Wijk, 

IJhorst en in het dal van de Reest! 

Educatieve, bio(kruiden-)tuinen; met 
theehuis en SpeurNeuzenPad voor 
jonge ontdekkers. Rustpunt. Workshops 
OERkokenANDERS. 3 B&B kamers 
in boerderij. Start app routes. 
Open: jun, jul. aug. op di. wo.: 12-17 u. 
Groepen op afspr. 
Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug 
0523-656049, info@kruidenhoeve.nl

www.kruidenhoeve.nl

In het vernieuwde Museum Staphorst  
krijgen de traditionele klederdracht,  
sieraden, volkskunst en religie een ruimere 
plek. Daarnaast is er de tijdelijke expositie van 
Marianne Dommisse, met foto’s geeft zij een 
beeld van het dorp en zijn culturele tradities. 

info@heuveltjesbosbad.nl

Reestlander wijnen: 
Nederlandse kwaliteitswijn 
met een verhaal. Wijnen 
om het leven te vieren. 
Hoofdweg 21
7707 RB Balkbrug
www.reestlandhoeve.com

Kom binnen voor alle 
benodigde Reestdal 
informatie en produkten 
voor een unieke 
Reestdal ervaring.

Dé ontspannen vakantie voor iedereen!

Kamperen met 
privé sanitair, 
huren van een 
Dassenhome 
of dassenhut. 
Culinair genieten 
in de Proefkamer 
het Reestdal en 
actief aan de 
slag bij Reestdal 
Outdoor. 
Gratis WIFI. 

Boek makkelijk online: www.reestdal.nl 
Tel. 0523-656232, info@reestdal.nl

www.deeekhorst.nl

www.reestdaloutdoor.nl

Vanaf Buitengoed de Eekhorst 
kunt u met een groep of gezin op 
ontdekkingsreis met de paarden/
pony’s op zoek naar uw talenten. 
In dit coachingsspel laten de paarden 
u iets zien over communiceren 
en grenzen stellen. 
 
Coachingspel Equinisity Retraitre: 
bijzondere leuke, avontuurlijke  
manier om op ontdekkingstocht 
te gaan naar jouw talenten.  
Aktiviteit zowel individueel of om 
met groep of gezin te doen.

Bij camping De Vossenburcht in IJhorst vind je gezelligheid 
voor het hele gezin! De camping biedt alle voorzieningen voor 

een aangenaam verblijf. Ruime plaatsen, een luxe sanitair 
gebouw, vakantiehuisjes, een zwembad en recreatie.

5 6 7 8

11 12

De nummering refereert aan de nummers 
op de kaart op pagina 18 en 19

Proefkamer het Reestdal waar u kunt 
genieten van de (h)eerlijke smaken  

uit het Reestdal. Een mooie plek  
waar u terecht kunt voor huisgemaakt 

appelgebak, lunch en diner.

9 10

www.proefkamerhetreestdal.nl
Tel.: 06 - 2022 4322 (bij camping ’t Reestdal)

Kom, Kijk, 
Proef en Beleef 

het Reestdal!
Een uniek en authentiek stukje 

idyllische natuur volop  
(h)eerlijke mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie  
op onze website: 

www.vakantieinhetreestdal.nl

www.devossenburcht.nl    •    0522 - 441 626

1 2 3 4
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Na een lange dag op de heide, brachten de 

schaapsherders vroeger de kudde weer naar de 

brink. In de plaatsjes Rheeze, Beerze en Arriën 

proef je nog die sfeer van vroeger. Toen dit gebied 

langs de Vecht nog een grote stille heide was. 

In het Hardenbergse Rheeze maak je een reis door de tijd. De kleine buurt-

schap is niet voor niets een beschermd dorpsgezicht. Wanneer je hier 

staat, dan hoor je denkbeeldig de schapen die hier vroeger rond liepen. 

Rondom de brink staan de oude boerderijen, met de baanderdeuren naar 

de es gericht. Wachtend op het vee dat ’s avonds terug zal komen. Toch 

is de brink niet helemaal smetteloos gebleven. Een boer heeft het lang 

geleden voor elkaar gekregen om op de brink een boerderij te bouwen. 

Maar gelukkig is dit een hele mooie en past het statige huis perfect bij het 

dorpsgezicht. Een paar plekken om te overnachten in een oude boerderij 

is tegenwoordig ook mogelijk. Of wil je genieten van een kopje koffie met 

uitzicht over de glooiende akkers? Het kan in Rheeze.

Blauw en wit. Op sommige boerderijen zie je het nog in Beerze. Het zijn 

de kleuren van Baron van Bentinck, de bouwer van het huis Beerze dat 

verscholen ligt in de bossen achter de hoge stuifduinen. Vroeger behoor-

den de boerderijen tot dit landgoed dat vlakbij de Overijsselse Vecht ligt. 

In het midden was de brink. Ook Beerze is nu een beschermd dorpsge-

zicht, met fraaie riet gedekte boerderijen. Om een beeld te krijgen van 

het brinkdorp en de omgeving, is het een aanrader om een wandeling te 

maken over de stuifduinen. Je loopt dan over de hoge slingerpaadjes van 

landgoed Beerze en de Beerze Bulten. Met het authentieke landschap 

als decor. Breng ook even een bezoekje aan de zandverstuiving van de 

Beerze Bulten. Zo krijg je een beeld van de wandelingen die de herders 

destijds vanuit Beerze maakten.

Net onder het stadje Ommen ligt de brink van Arriën. Op de stille heide 

van het Arriërveld liep destijds het vee bij buurtschap Eryen. Want zo 

werd het hier in het jaar 1381 al genoemd. En al is het loslopende vee al 

jarenlang verleden tijd, toch staat er een kalf op de brink. De Ommense 

kunstenaar Eric Schutte is de bedenker en de maker van deze blikvanger. 

Sinds een paar jaar staat het dier hier als verwijzing naar deze omgeving 

waar als eeuwenlang wordt geboerd. Het dier is gemaakt van oud ijzer. 

Om het kunstwerk nog meer te verbinden met de omgeving, is gekozen 

voor een sokkel die is gemaakt van ijzeroer. Ook bij de bouw van boer-

derijen in deze regio werd dit als bouwmateriaal gebruikt. IJzeroer werd 

gewonnen uit de winterbedding van de Overijsselse Vecht. Oergevoe-

lens in Arriën dus. Wie het kalf eens goed wil bestuderen, kan van juni 

tot en met augustus plaats nemen bij Theeschenkerij RozemArrie. Echt 

compleet is dit bezoek wanneer de zomerkoninkjes vers van het land 

kunnen worden gegeten. 

De brink van Rheeze
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Authentiek landschap in Beerze

Oergevoelens in Arrien 

:

Brinkdorpjes
in het Vechtdal



Kom en ervaar
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Voor gedetailleerde 

informatie zie 

beleveniskaart Reestdal 

(te koop voor € 1,- 

bij TIP kantoren)

Legenda
Tourist Info

Punten Reestdal 

Tourist Info 

Punten Drenthe

Toeristisch  

Overstappunt

Monument 

(tegen zinloos 

geweld)

Manege

Molen

Verhalenpalen

Zie pagina 16

Precies op de grens van Overijssel en Drenthe kronkelt de Reest zich een weg 
door het eeuwenoude beekdallandschap. Het Reestdal kan zich meten met het 
beekdal van de Drenthse AA en het Geuldal in Limburg. Eenmaal geweest raak 
je er niet over uitgepraat en raak je verknocht aan deze streek met bloemrijke 

weiden, oude houtwallen, ooievaars, dassen, reeën en het unieke karakter 
van dit licht glooiende beekdal. Het voelt alsof je in het buitenland bent. 
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Kent u dit gevoel? Alleen op deze plek, in dit landschap ervaar je het echte 

‘reesteren’. Ontspannen recreëren in een authentieke omgeving met een 

gastvrije bevolking. Want aan de Reest ademen de bewoners het karakter 

van beide provincies. Overijsselaars houden van gezelligheid en samen de 

handen uit de mouwen steken. Aan de Drentse zijde van de Reest maken 

de eigenschappen van de bewoners door hun gastvrijheid, de rust en na-

tuurlijke bescheidenheid deze unieke vakantiebeleving compleet. 

Steeds meer kunstenaars vestigen zich in dit beekdal. Zo staat de maand 

september in het teken van Kunst en Culinair. Bekend is het smaakma-

kersfestival in de Wijk, maar ook Grensloos kunstverkennen waarbij je al 

fietsend of wandelend kan genieten van beeldende kunst op verassende 

en unieke locaties langs en nabij de Reest. Talrijke culinaire verrassingen, 

zoals bijvoorbeeld het restaurant ‘op de Deel’ tussen Fort en Veeningen, 

de proefkamer het Reestdal in Oud Avereest, de Groene Lantaarn in Zuid-

wolde (twee Michelin sterren) en chateau hotel/restaurant de Havixhorst 

maken het verblijf compleet. Steeds meer streekprodukten zijn verkrijg-

baar langs mooie fietsroutes. Nieuw is de zuivelhoeve de Waard tussen 

Balkbrug en Staphorst, een stukje verderop aan dezelfde weg wandelt u 

tussen de wijnranken van Wijngoed de Reestlandhoeve en in het land-

schap geniet het Reestdalrund van de eerlijke voeding van de hooilanden. 

In de maand oktober staan deze bedrijven centraal. 

Verhalen uit het verleden komen tot leven bij de vijf verhalenpalen. Langs 

het kerkepad bij Oud Avereest, achter het oude kerkje uit 1236, kronkelt de 

Reest en ligt het ‘bruggetje van Bartje’ uit de oude tv-serie van Willy van He-

mert. Tegenover het kerkje het bezoekerscentrum van landschap Overijssel 

‘de Wheem’ Nergens anders kan je eigengebakken Reestdalkoek proeven. 

’s Avonds is de rust ongekend. Want waar in Nederland ervaar je nog de 

echte stilte? Autosnelwegen en provinciale wegen doorkruisen het beek-

dal nauwelijks. Regelmatig worden stiltewandelingen langs moeras, hooi-

landen, bos, heide en vennetjes georganiseerd. 

In IJhorst vindt u bij de kerk het Hemels uitzicht, dat door het AD is uitge-

roepen tot een van de tien mooiste ‘stilteplekken’ van Nederland.

Ook voor gezinnen is het Reestdal met diverse campings en B&B’s een 

goede uitvalsbasis. Van Outdoor tot en met een dagje uit naar het mooi-

ste openluchtbad van Nederland, het Heuveltjesbosbad, het is allemaal 

binnen handbereik.
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28 Hardenberg Hardenberg Buiten, Oldemeijer

30 Reestdal Waterdiertjes in de Reest

2 Ommen Runnersworld Halve Marathon, Sportpark Westbroek

3 Dedemsvaart Voorjaarsloop

7  Hardenberg Hardenberg’s Got Talent

9 Dalfsen Lentefair

16 Ommen Krentenbloesemtocht

17 Reestdal Frisse Neuzenwandeling

22 Hardenberg Cityrun + halve marathon, centrum

23 Hardenberg Straatmodeshow, markt 

23 Balkbrug Vlooienmarkt, Diamanthal

23 Hardenberg Die Schöpfung door C.Z.O.V. Zanglust, Kandelaarkerk

26 Hardenberg Koningsnacht, Markt

27 Vechtdal Diverse Koningsdagactiviteiten

30 Vilsteren Landart’ expositie, Vilsterse bos

   

Mei  

1 t/m 31 Vilsteren Landart’ expositie, Vilsterse bos

3 Hardenberg Paddentrekwandeling

4 Hardenberg Kindervlooienmarkt

5 Reestdal Dauwtrappen

5 Zwolle Bevrijdingsfestival Overijssel

6 en 7  Hardenberg Kunsten op Straat

7 Hardenberg Ronde van Hardenberg, Marslanden

7 en 8  Dalfsen Kunst- en cultuurweekend

13 t/m 16 Ommen Summer Fair, Landgoed Het Laer

14 Dalfsen Jazz aan de Vecht, Mooirivier

14 Hardenberg Pinkstermarkt, centrum 

15 Dedemsvaart Teenage Festival of Color

16 Dedemsvaart Dedemsvaart Natuurlijk, recreatieterrein Kotermeer

16 Reestdal Vlinders in het Reestdal

16 Radewijk Rondje Radewijk

21 Balkbrug Reestdalconcert, Reestkerk

21 en 22 Reestdal Roerige Reestdagen

25 Dalfsen Station tot Stationloop 

26 Hardenberg  Streekproductenmarkt

27 en 28 Hardenberg  Samenloop voor Hoop, Kruserbrink 

3 Dalfsen Kunsten op straat

4 Hardenberg Vechtival 

4 Ommen  Erwin Nyhoff - The Prodigal Son,  

Bostheater

6 t/m 9 Ommen Avondwandel4daagse

11 Hardenberg Springkussenfestival, centrum

11 Hardenberg Oeverloos genieten

11 Ommen The Maureens, Bostheater

15 t/m 18 Hardenberg 60e Hardenbergse Avondvierdaagse

18 Hardenberg  Autosoft Vechtdalrally 2016,  

Evenementenhal

18 Reestdal Midzomeravond foodwalk

18 Balkbrug  Buurtevenement  

Tuin-Kunst-Techniek, 

  De Kruidenhoeve

23 t/m 25 Hardenberg  Oude Lenferink Ballonfestival

24 t/m 26 Ommen  Voorstelling ‘de Reizigers’

24 t/m 26 Vechtdal Vechtdal WandelWeekend

25 Hardenberg  Brunink  

Drakenbootwedstrijd

26 Balkbrug  Optreden Tuinkoor, 

Kruidenhoeve

26 t/m 29 Hardenberg  Hardenbergse  

fietsvierdaagse

29 Reestdal Snoepen uit de natuur

30 Hardenberg  Streekproductenmarkt,  

Markt

  

2 Vilsteren Vilsteren Bruist!

2 Hardenberg Leontiens Ladies Ride

2 Sibculo Nostalgische wasdag

2 Hardenberg Nederlandstalig Korenfestival

5 Reestdal Op stap in het Reestdal

6 Hardenberg Rabo Klepperstadloop

9 Dalfsen Stonerock

9 Hardenberg Boekenmarkt

9 Brucht Vechtdallunch Bessentuin

9 Hardenberg Dion Triathlon

12 Ommen Jaarmarkt en opening Ommer Bissingh

12 Reestdal Avondwandeling

14 Hardenberg Braderie

15 Ommen Explosion Festival

16 Hardenberg Harmonica en Boerenmarkt 

16 Hardenberg Authentieke Rijtuigendag

19 Reestdal Op stap in het Reestdal

20 Ommen Ommer Bissinghdag ‘Sport en Voices’

21 Hardenberg Klepperse donderdag 

21 en 22 Balkbrug Roerige Reestdagen, De Wheem

22 Dalfsen Blauwe Bogen dag

23 Ommen Ommer Bissingh Kofferbakverkoop, centrum

23 Hardenberg Cents Springkussenfestival

26 Reestdal Avondwandeling

27 Ommen Ommer Bissing ‘Boerendag’

27 t/m 31 Stegeren (Ommen) CSI Ommen, Jumping de Driehoek 

28 Lemele Oogstdag

28 Hardenberg Op stap op de boerderij

28 Hardenberg Klepperse donderdag 

29 Dalfsen Blauwe Bogen dag

30 Hardenberg Landbouwdag, De Markt

30 Ommen Mark Lotterman & band, Bostheater

Maart

Juni

Juli

April

Mei
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2 Reestdal Op stap in het Reestdal

3 Ommen Ommer Bissinghdag ‘Kunst en Kids’

3 Staphorst Kledingshow, museum Staphorst

4 Vechtdal Op stap op de boerderij

4 Hardenberg  Klepperse donderdag

5 Dalfsen Blauwe Bogen dag

6 Holthone Oogstdag, Landgoed de Groote Scheere

6 Ommen Tamarin Desert + Support, Bostheater

6 Ommen Ommer Molendag

9 Reestdal Avondwandeling

10 Ommen Ommer Bissinghdag ‘Hanzedag’

10 Staphorst  Kledingshow, museum Staphorst

11 Vechtdal Op stap op de boerderij

11 Hardenberg  Klepperse donderdag

12 Dalfsen Blauwe Bogen dag

13 Ommen Jack Bottleneck, Bostheater

13 Balkbrug Zomeravond gitaarconcert, De Kruidenhoeve

16 Reestdal Op stap in het Reestdal

17 Ommen Ommer Bissinghdag ‘Palingrokerij en Beroependag’

17 Lemele Verrassend Lemele

17 De Krim Boerenmarkt, IJshoeve Bosman

17 Staphorst Kledingshow, museum Staphorst

18 Hardenberg  Klepperse donderdag, met Standwerkersconcours

18 Vechtdal Op stap op de boerderij

18 en 19 Hardenberg  Slobberfeest

21 Reestdal Paarse heide wandeling

25 Hardenberg  Klepperse donderdag

26 Reestdal Vleermuizenexcursie

26 t/m 3 sep Gramsbergen Gramsbergen Lichtstad 

27 Hardenberg  Pleinfestijn

3 Hardenberg Dansspektakel

3 en 4 Ommen Verrukkelijk Vechtdal Smaakevent 2016

3 en 4 Ommen Bissingh Blaasorkestenfestival

4 Balkbrug Wijnfeest

6 t/m 9 Vechtdal ANWB Vechtdal Fietsvierdaagse

8 t/m 25 Reestdal Grensloos Kunst Verkennen, elke do t/m zo

10 Dalfsen Proef Dalfsen

10 Gramsbergen Stedekunst, centrum

10 Hardenberg  Truckersdag / Autoblubering

10 en 11 Reestdal/Vechtdal Open monumentendag

16 Reestdal Reeënexcursie

17 Hardenberg Taptoe en vuurwerk

18 en 19 Zwolle Chefs (R)Evolution 

24 Hardenberg Straatmodeshow 

24 en 25  De Wijk  Smaakmakersfestival

28 Reestdal Kindermiddag, op stap met de boswachter

1 en 2 Hardenberg Motormarkt

1 en 2 Hardenberg Hardenberg proeft

16 t/m 29 Reestdal Week van het Reestdal

7  Hardenberg Groot Hardenbergs Dictee

19 Hardenberg Intocht Sinterklaas

20 Reestdal Herfstwandeling

27 Balkbrug Huiskamerconcert Tuinkoor, De Kruidenhoeve

30 Reestdal Kindermiddag

 

15 t/m 17  Hardenberg Kerstmarkt

18 Reestdal Midwinterhoornblazen

26 Vilsteren Levende Kerstwandeltocht

Augustus Oktober

December

November

September

Evenementen en data onder voorbehoud. Kijk voor een compleet 
overzicht op www.vechtdaloverijssel.nl of download de app.

Weekmarkten

  Ommen Dinsdag 08.00 - 13.00 uur
  Dalfsen Donderdag 08.00 - 12.30 uur
  Hardenberg Maandag 08.30 - 13.00 uur
  Dedemsvaart Woensdag 08.30 - 13.00 uur
  Staphorst Woensdag 08.00 - 12.30 uur









Van de bronnen bij Darfeld in 

Duitsland tot de samenkomst 

met het Zwartewater is 

de Overijsselse Vecht 167 

kilometer lang. Decennialang 

leidde de rivier een bescheiden 

bestaan in de luwte. 

Kanalisatie, bestening van de 

oevers en plaatsing van stuwen 

hadden de ooit onstuimige 

rivier getemd tot een brave 

stroom, die zich alleen bij 

hevige regenval nog wel eens 

van zijn grimmige kant liet zien. 

De laatste jaren is dit beeld 

ingrijpend veranderd. De 

Vecht en het Vechtdal 

zijn vitaler dan ooit.

In de bossen bij Ommen leerde Nederland kamperen 

in de eerste helft van de vorige eeuw. De aanleg 

van de spoorlijn Zwolle - Emmen in 1903 brengt 

kampeerders uit het hele land naar de bossen, de 

heide en de oevers van de Vecht. Themakampen en 

een centrum van de Nederlandse padvinderij zetten 

de omgeving nationaal op de kaart.

Milieu 
Na de oorlog kent de Vecht een terugval, met 

als dieptepunt landelijke aandacht voor de 

watervervuiling van de aardappelmeelindustrie 

stroomopwaarts. Als in de jaren 70 het milieu op 

de agenda komt, vindt de waterkwaliteit van de 

Vecht zijn weg weer omhoog.

Ruimte voor de Vecht
De verwachte klimaatverandering noopt tot een 

grondige  aanpak van de Vecht. De rivier moet 

straks veel meer water kunnen afvoeren en 

water langer kunnen vasthouden. De ingrepen 

hiervoor zijn meteen aanleiding om de Vecht nog 

aantrekkelijker te maken. 

Vitale Vecht
De resultaten zijn intussen goed zichtbaar. Ommen, 

Dalfsen en Hardenberg geven nu ruimhartig uitzicht 

op de rivier. Daarmee krijgen de plaatsen in het 

Vechtdal hun historische band met de Vecht terug.  

Waterveiligheid wordt overal langs de Vecht 

gecombineerd met versterking van de natuur. 

Waterbergingsgebieden worden aantrekkelijke 

parken, zoals het Vechtpark in Hardenberg. En 

overal langs de Vecht zorgen nieuwe wandel- en 

fietsroutes, veerpontjes en strandjes ervoor dat je 

volop kunt genieten van de rivier.

Op en langs de Vecht bloeit de bedrijvigheid op. 

De aanlegsteigers in de rivier bieden toegang 

tot de parels aan de Vecht, van aantrekkelijke 

terrasjes, verscholen campings, gezellige 

dorpen, panoramische uitzichtpunten tot en met 

restaurants die een goed Vechtdalmenu op de 

kaart hebben staan.

Ruimte voor de Vecht
In het programma Ruimte voor de Vecht 

ontwikkelt de provincie Overijssel samen 

met twaalf partners het Vechtdal. Ruimte 

voor water wordt gecombineerd met veilige 

afvoer bij hoogwater, en ontwikkeling en 

ontsluiting van de natuurlijke schatten 

van de Vecht. Daarmee ontstaan nieuwe  

kansen voor de bedrijvigheid in het 

Vechtdal. Het programma omvat zo’n  

40 projecten.

De vitale Vecht
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dagjeuitorigineel

Activiteiten
Vanaf 2 personen
• Geocaching
• Kickbikes
• Boerengolf
• Handboogschieten

Groepsactiviteiten
Van 8-500 personen
• Lelijke Eendentour
• Retro Racefi etsentour
• De BarbecueBoot
• Highland Games
• The Battle
• City Games Zwolle
• Drakenbootrace
• BBQ in Tipi tent
• Luxe sloep Blauwvinger  
 Zwolle

Bel 0529 - 43 60 66 of kijk op www.hiawatha-actief.nl

De BBQ Donut
Onvergetelijk! Samen barbecueën, terwijl u 
ronddobbert op de Vecht of de Zwolse stadsgracht.

De leukste kanotocht in het Vechtdal!
U wordt weggebracht naar Vilsteren. Met de stroom mee 
peddelt u relaxed terug naar Dalfsen. Onderweg lekker 
zwemmen en picknicken bij strandje Hessum. Verderop 
genieten van het uitzicht vanaf Pleisterplaats De Stokte en 
overvaren met pontje Hessum. Een super beleving!

Kanotochten 
& bootverhuur
• Kano-afzaktochten 
• Kano’s en kajaks
• Motorboten
• Reuzenkano’s

uit
Vestigingen in Dalfsen
en Zwolle

Bootverhuur 
Zwolle

adv Hiaw184x133 Vechtd 2016.indd   1 27-01-16   11:32

6

b e e l d e n t u i n 
m a r i ë n h e e m

in  samenwerking met

P. groen art en de eikelhof antiek | interieur | kunst

beeldentuin mariënheem is een ruim drie hectare groot 
landschapspark met vele doorkijkjes en vijverpartijen in 

glooiende gazons, boompartijen en boomgaard. 
kom genieten van de vele beelden in onder andere 
brons, keramiek, glas, rVs, ijzer en steen. Van goede 
Vrijdag 25 maart tot en met 2 oktober 2016 is beelden-
tuin mariënheem wederom geopend voor het publiek. 

o P e n i n g s t i j d e n
dinsdag tot en met zondag van 10.00 - 18.00 uur.
groepen boven 12 personen graag op afspraak

(rondleiding behoort tot de mogelijkheden).
ook geopend op beide Paas- en Pinksterdagen, 

4 & 5 mei en hemelvaartsdag.

nijVerdalseweg 20   8106 aC   mariënheem
(aan de Parallelweg n35 Zwolle/almelo)

06 -  22 90 32 65   info@beeldentuinmarienheem.nl

www.beeldentuinmarienheem.nl

vechtdal magazine.indd   1 25-02-16   10:52
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Terwijl het Vechtdal langzaam 

ontwaakt, maakt de Vecht zich  

gereed voor haar eerste bezoekers. 

Vissers, gewapend met hengel 

en comfortabele stoel vinden hier 

in de vroege morgen hun rust. 

Het duurt niet lang voordat ook 

de eerst sloep zich op het water 

begeeft, ze varen rustig nog even 

verder. Op een klein strandje even 

verderop zijn kinderen druk in 

de weer. Een schipper legt zijn 

plezierjacht aan en een wandelaar 

geniet van het kwaken van de 

knoflookpadden. Wanneer de 

avond valt, wordt het rustiger. 

Ergens op de Vecht peddelt nog 

een verliefd stelletje. Met een goed 

glas wijn en een toastje genieten 

ze in de Candlelight kano van het 

landschap, de ondergaande zon en 

elkaar. Gelukkig heeft de Vecht alle 

tijd en vervolgt zij onverstoorbaar 

haar route door het landschap.

Vechtezomp –  
Grensoverschrijdende vaartochten
Aan het eind van de late middeleeuwen beleefde de scheepvaart op 

de Vecht haar hoogtepunt in de Grafschaft Bentheim en het Vechtdal. 

Honderden platbodems, de zogenaamde Vechtzompen, voeren jaarlijks 

stroomopwaarts en -afwaarts. Beleef deze vaartochten nu opnieuw met 

de historische platbodem, de Vechtezomp, over de Vecht en geniet van de 

mooie natuur en het idyllische Vechtdal vanuit een ander perspectief. Er 

zijn ook mogelijkheden voor fiets- en wandelarrangementen. Vanaf 2015 

vaart de Duitse Vechtezomp (vanuit Laar) en in de zomer van 2016 kan de 

bouw van de Vechtezomp in Nederland worden bekeken, in combinatie 

met een standswandeling en museumbezoek in Gramsbergen. Kijk voor 

informatie op www.beleefhetvechtdal.nl; www.vechtezomp.de of 

neem contact op 0524 - 561 639/06 - 1025 8630. 

Vechtdal steigers – veelzijdig vaargebied
Even uitrusten of genieten van de schitterende omgeving? Leg dan uw  boot 

aan bij één van de Vechtdal steigers. Deze zijn te vinden in de Vecht van 

Zwolle tot over de grens in Duitsland. De steigers zijn herkenbaar en vrij 

toegankelijk om aan te meren. Dankzij de Vechtdal steigers ontstaat een 

veelzijdig vaargebied voor een paar uur varen, waar altijd wat te doen is. Door 

deze steigers is het achterland goed bereikbaar en bruikbaar door toerist. Ze 

sluiten aan bij de wens van toervaarders om het achterland te verkennen.

Hengelen aan de Vecht –  
de mooiste visstekjes
Pak uw hengel uit de kast, verzamel voldoende aas, houd uw VISpas in de 

aanslag en neem een kijkje bij de Vecht. De rust, de mooie omgevingen en 

de gezellige plaatsjes maken de Vecht een ideale plek voor vissers vanuit 

binnen en buitenland. Een goede visstand en mooie stekkies maken het 

visgebied compleet. Dus werp een lijntje uit en vis op de 17 verschillende 

vissoorten die de Vecht rijk is! De mooiste en best bereikbare visstekjes 

vindt u met de ‘Sportvisserreisgids Overijsselse Vecht’. De reisgids is 

verkrijgbaar via www.sportvisserijoostnederland.nl. 

En als u dan toch een bezoek aan het Vechtdal brengt, blijft u toch ook 

lekker slapen? Dan kunt u de volgende dag gewoon weer verder waar u 

gebleven was. Diverse accommodaties hebben speciale visarrangementen 

samengesteld, kijk hiervoor op www.vechtdaloverijssel.nl onder ‘De 

Overijsselse Vecht’.

Op en om 
de Vecht



‘‘Ik denk dat veel mensen niet beseffen wat voor 

moois er allemaal te zien is hier’’, vertelt Anita. ‘‘Er 

wordt naar mijn mening te weinig genoten van het 

landschap en ik zou mensen daar graag enthousi-

ast voor willen maken. Door te wandelen kun je na-

melijk meer zien dan op de fiets, je bent nóg dich-

ter bij de natuur en dan beleef je die intenser. Het 

Vechtdal biedt ook nog eens een prachtig divers 

landschap: zo kun je naar de Lemelerberg, maar 

zijn er ook prachtige wandelingen door waterge-

bied en langs landgoederen. Bij Landgoed Archem 

kom je bijvoorbeeld prachtige Lakenvelders tegen. 

Die koeien zijn een ouderwets ras en passen heel 

mooi binnen de oude uitstraling van het landgoed.’’ 

Naast dat het Vechtdal een mooi wandelgebied is 

en veel te bieden heeft, wordt het je ook gemak-

kelijk gemaakt. ‘‘Verdwalen kan bijna niet. Van Om-

men tot Dalfsen en Hardenberg: alles is beweg-

wijzerd. Dit wandelnetwerk bestrijkt de hele regio 

en heeft verschillende startpunten. Je koopt een 

kaart bij de Tourist Info en kiest zelf je startpunt uit. 

Als je bij de Koeksebelt de weg oversteekt kom 

je de eerste startpunten al tegen. Vrij nieuw is 

de wandelapp ‘wandelen in Overijssel’ van Land-

schap Overijssel. Hiermee kun je een wandeling 

uitkiezen op de app en onderweg krijg je wetens-
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Struinend op zoek naar de

PRACHT van het VECHTDAL
Door de mooie natuur en historie is het Vechtdal een prachtige streek om te 

wandelen. Naast dat het een mooi wandelgebied is wordt het je ook gemakkelijk 
gemaakt door het wandelnetwerk en de wandelapp. Anita Drijver van camping 

De Koeksebelt is een enthousiaste wandelaarster en zou het geweldig vinden als 
meer mensen de pracht van het Vechtdal zouden ontdekken.

Vechtdalhoppen
Beleef een unieke wandel- of fietservaring 

met Vechtdalhoppen. Hop van toploca-

tie naar toplocatie en word volledig in de 

watten gelegd met de mooiste routes, de 

meest bijzondere Vechtdalparels, unieke 

overnachtingen, bagageservice en iedere 

ochtend een stevig ontbijt. Stel zelf de 

route samen of kies een kant-en-klare rou-

te. Kijk voor meer informatie over Vecht-

dalhoppen op www.vechtdalhoppen.nl.
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waardigheden te horen en zie je precies waar je 

bijvoorbeeld een kopje koffie kunt drinken’’.

‘‘De Reggesafari maakt een wandeling nog 

mooier. Tijdens een ritje op de platboot hoor je 

van alles over het landschap. De terugweg kun 

je onder begeleiding lopen. We vertrekken altijd 

heel vroeg. Dan is het heel stil en kun je maar zo 

bijvoorbeeld een ijsvogel tegenkomen.’’

Ben je benieuwd naar de wandelmogelijk-

heden in het Vechtdal? Kijk dan op de website  

www.vechtdaloverijssel.nl/Wandelen. Voor 

meer informatie kijk je op www.reggesafari.nl.

Route-app Landschap Overijssel
Zin in een wandel- of fietstocht? Wande-

laars in het Vechtdal kunnen kiezen uit 

meer dan tien verschillende routes, zoals 

de gezinsroute Archemerberg (4,5 km), 

historische route Lemelerveld (5 km) 

of een stevig rondje Beerzerzand (12,5  

km). Ook voor fietserszijn verschillende 

leuke routes ontwikkeld. Samen met vrij-

willigers heeft Landschap Overijssel de 

mooiste routes van het Vechtdal in een 

routeapp gezet. 

Download nu de gratis app ‘wande-

len in Overijssel’ of ‘fietsen in Overijs-

sel’. Of maak een print via de website  

www.landschapoverijssel.nl/routes

Kom naar het Vechtdal Wandel Weekend!
Een weekend vol wandelplezier voor jong en oud op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 

juni in Vechtdal Overijssel. Een weekend vol met  wandelingen, voor elk wat wils! Met wan-

delingen voor de fanatieke wandelaar, voor gezinnen, kinderen  én voor groepen. Voor na-

tuurliefhebbers, avonturiers én Bourgondiërs. Voor inwoners én toeristische gasten van het 

Vechtdal. Zo kan er gekozen worden uit Lange Afstandswandelingen, themawandelingen 

langs bijvoorbeeld de opgravingen in Dalfsen maar ook avontuurlijke wandelingen tijdens 

Expeditie Vechtdal. Ook zijn er 2 smaakroutes en elke dag speciale kinderwandelingen.

Voor het Vechtdal Wandel Weekend hebben de diverse campings, bungalowparken, hotels 

en B&B’s mooie arrangementen gemaakt. Deze vindt u op onze website! Meer weten? 

www.vechtdalwandelweekend.nl



Ruime 6 pers. bungalow *****,
100 m2, uniek gelegen aan de 
rand van Ommen in een bosrijk 
natuurgebied, vrijstaand en niet 
op een park.

Indeling:
woon / eetkamer,
open keuken
3 slaapk. met éénpers. bedden
badkamer
hal, toilet, fietsenschuur

1 km van NS station
400 m van de Regge

Meer info:
Mw. F. Hoogendorp
De Kamp 16, 7731 AA Ommen
Tel.:(0529) 45 22 26
Email: f.hoogendorp@hetnet.nl
www.vakantieinommen.nl    
    

 

 

Wolfskuil 50. Midden in de natuur, niet op een 
park en maar 2 km van het centrum Ommen 

VOORZIENINGEN:

• vaatwasmachine

• wasmachine

• combimagnetron

• ligbad

• douche

• 2e toilet

• kinderstoel

• kinderbedje

• kinderbox

• satelliet tv

• lakenpakket te huur

Een heerlijk huis, ruimte, 
privacy en niet op een park

PRIJZEN INCLUSIEF: 

• eindschoonmaak

• toeristen belasting

Ruime 6 pers. bungalow *****,
100 m2, uniek gelegen aan de 
rand van Ommen in een bosrijk 
natuurgebied, vrijstaand en niet 
op een park.

Indeling:
woon / eetkamer,
open keuken
3 slaapk. met éénpers. bedden
badkamer
hal, toilet, fietsenschuur

1 km van NS station
400 m van de Regge

Meer info:
Mw. F. Hoogendorp
De Kamp 16, 7731 AA Ommen
Tel.:(0529) 45 22 26
Email: f.hoogendorp@hetnet.nl
www.vakantieinommen.nl    
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Grote Beltenweg 1 • Hardenberg • Tel 0523 - 270012 • www.rheezerbelten.nl

Boergondisch genieten
van streekproducten:

Het best bewaarde culinaire
geheim van het Vechtdal.

De Rheezer Bistro



Op de fiets door het prachtige

Duitsland in
GRAMSBERGEN

Als je van fietsen houdt ben je in het Vechtdal aan het juiste adres. 
Met de oude gebouwen van Gramsbergen en de prachtige natuur biedt 

de streek voor elk wat wils. Ook kun je gemakkelijk bij Duitsland 
de grens oversteken wat nog een extra dimensie aan de fietstocht geeft.

Mijn favoriete route
‘‘Er zijn ontzettend veel routes, maar ik zal mijn 

favoriet beschrijven’’, vertelt Carina Kelder van 

de Mommeriete in Gramsbergen. ‘‘Je begint bij 

Oldenhof. Vervolgens ga je door het centrum 

van Gramsbergen door de Kruisstraat met de 

kinderkopjes, langs het museum, rondom de 

kerk, door de oude poort die vroeger naar het 

kasteel ging, langs de oude bierbrouwerij de 

Mommeriete naar de sluizen bij Haandrik. Dan 

fiets je terug langs de Vecht naar Duitsland. 

Hier kom je langs mooie boerderijen en kom 

je soms zwanen tegen. Het is een prachtige en 

complete fietstocht’’.

‘‘In Gramsbergen heb je een mooie oude kern. 

Het heeft van oudsher nog stadsrechten, maar 

heeft de knusse sfeer van een dorp. In dezelf-

de knusse sfeer is een klein museum. Het mu-

seum gaat bijvoorbeeld over hoe het er vroeger 

uit zag en over de slag bij Ahne uit 1227. Ook 

kun je langskomen op de brouwerij voor een 

kopje koffie met zelfgebakken taart. Bij de slui-

zen bij Haandrik is het altijd mooi om even te 

stoppen. Je ziet daar Gramsbergen in de verte, 

de kerktoren steekt er boven uit, de uiterwaar-

den van de Vecht zijn in de buurt. Dat levert 

prachtige vergezichten op.’’

De knusse sfeer van het oude
‘‘Eigenlijk is Gramsbergen altijd gericht op het 

oude, antieke en knusse. Dat is ook hoe we 

het willen houden. Bij onze brouwerij voeren 

we dat ook door. Het gaat om de sfeer en 

de kwaliteit. Bij de brouwerij is bijvoorbeeld 

een huiskamercafé. Het is geen bar, maar 

een huiskamer. Compleet met bedstee. Die 

kamer stamt uit 1857. Het gezin dat er toen 

woonde runde de bar in hun eigen huiskamer 

en bediende de brug erbij. Alles wat wij erbij 

bouwen is in dezelfde stijl. Eigenlijk willen we 

weer terug naar hoe het eerder was, toen het 

kasteel er nog stond.’’

‘‘Ook is de Vechtzomp weer in het leven ge-

roepen. Dit is een houten platboot waarmee 

je de Vecht af kunt varen. Als je een fietstocht 

maakt kun je heen en terug dezelfde route fiet-

sen, maar je kunt ook heen of terug met de 

boot gaan. Dan zie je de Vecht van een heel 

andere kant.’’

Wil je het Vechtdal graag op de fiets ver-

kennen? Kijk dan eens op de website  

www.vechtdaloverijssel.nl/fietsen en ont-

dek de mooiste routes.
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Eigen productie
Werner’s Caravans heeft een eigen 
productiefabriek. Eerlijke productie, 
vakmanschap en kwaliteit zijn heel 
belangrijk voor Werner’s Caravans. 
De chalets worden door onze vak-
mensen nog volledig met de hand 
gebouwd. Desgewenst op maat en 
geheel naar uw wensen. 

Coevorderweg 33a
7737 PE Ommen (Stegeren)
tel. 0529 - 45 70 20
info@werners.nl
www.werners.nl

N34

N36

N343

Ons complete aanbod vindt u ook op www.werners.nl

Openingstijden
Werner’s Caravans is zes dagen per week geopend.  
Wij zijn geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur.  Ook op afspraak.

Transport
Heeft u bij ons uw tweede huis ge-
kocht?  Dan kunt u gebruik maken 
van onze eigen transportservice! Wij 
transporteren uw chalet of stacara-
van veilig naar de plek van uw keuze 
en zorgen ervoor dat deze deskundig 
wordt afgesteld en aangesloten.

Producent van Landhuis Chalets. 
Dealer van Atlas, Werner’s Lodge, 

Silverstar, Mountain Home en 
Abstract

De 1e keus  
voor  

uw 2e huis!
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De chalets worden door onze vakmensen nog 
volledig met de hand gebouwd. Desgewenst op 
maat en geheel naar uw wensen. 

Alandale

Kwaliteit, comfort en op en top vakantiegevoel

De 1e keus voor uw 2e huis

Coevorderweg 33a
7737 PE Ommen (Stegeren)
tel. 0529 - 45 70 20
fax. 0529 - 45 70 46
www.werners.nl
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N36
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Ons complete aanbod vindt u ook op www.werners.nl

Openingstijden
Werner’s Caravans is zes dagen per week 
geopend. De vestiging in Ommen is geopend 
op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Ook op afspraak.

Transport
Heeft u bij ons uw tweede huis gekocht en wilt 
deze door Werner’s Caravans laten plaatsen. 
Dat kan! Wij transporteren uw chalet of stacara-
van in eigen beheer naar de plek van uw keuze. 
Op onze moderne dieplader wordt uw chalet of 
stacaravan veilig getransporteerd.

De 1e keus voor uw 2e huis

Kwaliteit en comfort van eigen bodem

Landhuis
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Kamphuis
Dalfsen: Wilhelminastraat 18

(0529) 438 710  •  jumbosupermarkten.nl/dalfsen

Openingstijden
maandag:  08.00 - 20.00 uur
dinsdag:  08.00 - 20.00 uur
woensdag:  08.00 - 20.00 uur
donderdag:  08.00 - 20.00 uur
vrijdag:  08.00 - 21.00 uur
zaterdag:  08.00 - 20.00 uur

Welkom bij de goed-
koopste van Dalfsen!

Bord_Openingstijden_Dalfsen_390x210-2.indd   1 19-07-13   08:48
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Yogales op De Lemeler Esch!

Zowel arrangementen incl. kampeerplaats als losse lessen. 

Info en boekingen: www.lemeleresch.nl/yoga.

Kijk voor lestijden op www.yogaommen.nl.

Dagelijks les van 11 juli t/m 19 augustus. 
Toegankelijk voor iedereen.



Kunstwegen in Vechtdal Overijssel
Fietsen door een openluchtmuseum

Kunstwegen is een kunstroute die het Nedersaksische Ohne (Bentheim) in 

Duitsland met het Overijsselse Zwolle in Nederland verbindt. Een traject van 

in totaal 180 kilometer lang, met 75 kunstwerken van vermaarde kunste-

naars, behoort met recht tot één van de meest interessante openluchtmusea 

van Europa. De route van Kunstwegen volgt bijna dezelfde weg als de Vecht-

dalroute (LF16), een lange afstandsfietsroute van 245 kilometer die in beide 

richtingen te fietsen is. Deze route is onderverdeeld in zeven dagtrajecten, 

waarbij elk traject zijn eigen wisselende landschappen kent. Meer info op 

www.kunstwegen.nl.

GEORUN The Signs
Eens wat anders dan fietsen!

Door weilanden, bossen en moeras op een stepbike een spannend par-

cours met hindernissen afleggen. Doel: door het oplossen van zeven 

proeven in het bezit komen van de juiste coördinaten om als snelste dich-

terbij de finish te komen. Hulpmiddelen: GPS en een toolbackpack. Het 

opdrachtenboekje van GeoRun-The Signs is verkrijgbaar bij het startpunt, 

Restaurant de Rheezerbelten. Daar ontvang je ook de stepbike, GPS en 

toolbackpack. Kom dus naar Rheeze en ga gezellig met het hele gezin 

(kinderen vanaf ca. 12 jaar) of met je collega’s deze sportieve uitdaging 

aan! Deze uitdagende tocht kan iedere dag gemaakt worden (reserveren is 

gewenst), met z’n tweeën of in een groep. Meer info op www.georun.nl 

HEERLIJK FIETSEN
in het Vechtdal

Fietsroutenetwerk
Eindeloos fietsen

Zelf je fietsroute samenstellen en eindeloos fietsen door het Vechtdal? 

Dat kan met het fietsroutenetwerk in het Vechtdal. In het netwerk, dat 

bestaat uit honderden kilometers bewegwijzerde routes, kun je zelf 

veel fietsroutes samenstellen met behulp van ‘knooppunten’. Je kunt 

al routes fietsen vanaf 10 kilometer, met uitbreiding tot elk gewenst 

aantal kilometers. Met behulp van de 

kaart, stippel je je route uit, noteert 

je de knooppuntnummers, stapt op 

de fiets en volgt de nummers. Ook 

zijn er in het Vecht- en Reestdal een 

vijftal themaroutes uitgezet, deze zijn 

gemaakt op basis van het fietsroute-

netwerk, maar apart bewegwijzerd 

met bordjes.
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Opgepompte fietsbanden en een goed gevulde picknickmand voor onderweg. 

Dit is alles wat u nodig heeft om al fietsend te genieten van het steeds wisselend 

landschap in het Vechtdal. Met uw voeten op de pedalen en uw gezicht in de wind 

gaan er vele honderden kilometers aan fietspaden aan u voorbij. Langs bospaden 

en oude klinkerwegen maakt het rivierlandschap  stroomopwaarts  plaats  voor  

uitgebreide loof- en naaldbossen met heuvels. Komt het zelf ontdekken!

ANWB Vechtdal Fietsvierdaagse 
Een miniweekje echt genieten

6 t/m 9 september 2016: ANWB Vechtdal Fietsvierdaagse

Vier dagen lang lekker fietsen door het fantastisch kleurende landschap van 

Vechtdal. Veertig of zestig kilometer op de pedalen en ondertussen genieten 

van allerlei activiteiten. Na afloop kunt u uitblazen op één van de campings, 

hotels of bungalowparken. Meer info op www.vechtdalfietsvierdaagse.nl



vechtdal
initiative

Met deze kaart wordt je vakantie
in het Vechtdal pas écht leuk!

EEN INITIATIEF VAN  DE VECHTDALCARD IS TE KOOP BIJ:
CAMPINGS, HOTELS EN TOURIST INFOPUNTEN

OF BESTEL ONLINE OP WWW.VECHTDALCARD.NL

Met de VechtdalCard bent u nog beter af in ons mooie Vechtdal. 
Op vertoon van uw eigen VechtdalCard wordt uw vakantie nog veel 

leuker. U ontvangt bij tal van activiteiten, restaurants, winkels en 
verhuurbedrijven extra voordeel.
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OMMERSCHANS
Voel de verhalen

In het noorden van de gemeente Ommen, 

twee kilometer ten zuiden van het dorp 

Balkbrug ligt het voormalig militaire vesting-

werk de Ommerschans. De rijke geschiede-

nis van deze vesting is weer zichtbaar. Wan-

del hier langs de grachten met de vreemde 

hoeken en de weelderig begroeide wallen 

en je ziet de vesting uit de Tachtigjarige 

Oorlog. Kijk door je wimpers en ervaar hoe 

een strafkolonie uit de ijzeren eeuw weer 

tot leven komt. Geniet van de rust en vraag 

je af wat je hoort – de natuur? Of toch de 

geschiedenis? Bewonder de metamorfose 

die de Ommerschans de laatste jaren heeft 

ondergaan en oordeel zelf of de Ommer-

schans tot het Werelderfgoed behoort.

Met een gids op pad om meer te weten 

over de bewogen geschiedenis van de Om-

merschans? Kijk voor meer informatie op 

de website www.deommerschans.nl. 

in het Vechtdal 
CULTUREEL ERFGOED 

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor (archeologische) monumenten, 
vondsten en opgravingen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en 

beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze hebben een grote cultuurhistorische 
en wetenschappelijke betekenis. Het erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur 
en geschiedenis. Daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk van behouden 

blijft. Ook in het Vechtdal wordt hier grote waarde aan gehecht, zo kennen 
we hier de Ommerschans, Krishnamurti en de opgravingen in Dalfsen.
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KRISHNAMURTI 
IN OMMEN

Wandelen langs vergeten paden

In de jaren ‘20 en ’30 van de vorige eeuw was 

Ommen een van de belangrijkste spirituele 

centra van  de wereld. Duizenden mensen kwa-

men hier bijeen om mee te maken dat Krishna-

murti de nieuwe Wereldleraar zou worden, er 

werden Sterkampen georganiseerd. Mensen 

vanuit de hele wereld kwamen naar de Besth-

menerberg, de heidevelden en bossen in Om-

men om te kamperen, te spreken, te luisteren 

en vooral te filosoferen over de betere wereld 

die met de komst van Krishnamurti zou aanbre-

ken. Bij de uitbraak van de Tweede wereldoor-

log raakte veel van deze geschiedenis verloren, 

maar niet alles. Zo kunt u met de wandelgids 

‘Krishnamurti in Ommen’ wandelen over de 

paden die jaren geleden door duizenden bezoe-

kers van de Sterkampen bewandeld zijn. De  

gids wekt de geschiedenis weer tot leven met 

prachtige verhalen en foto’s. De wandeling van 

15 km begint en eindigt op het NS station in 

Ommen. De gids is verkrijgbaar bij de meeste 

Tourist Info’s in het Vechtdal.



Het graafproces
‘‘De opgravingen begonnen nadat we bij een eerder onderzoek al twee trech-

terbekers vonden en sporen van jagers en verzamelaars: haardplaatsen en 

werktuigjes.’’, vertelt Niels Bouma van ADC ArcheoProjecten, het bedrijf dat 

de opgravingen in Dalfsen heeft gedaan. ‘‘Niemand had van tevoren kunnen 

bedenken dat de opgravingen uiteindelijk zo bijzonder zouden zijn.’’ 

‘‘Dag één vonden we negen grafkuilen met een trechterbeker erin. Dag 

twee waren dat er al zestien, daarna al snel 25, 36, tot we uiteindelijk op 

120 grafkuilen met net zoveel trechterbekers uitkwamen. Om het in per-

spectief te plaatsen: daarvoor was de grootste vondst in Nederland een 

totaal van acht grafkuilen en in de afgelopen honderd tot tweehonderd jaar 

zijn er in totaal ongeveer 75 goed gedocumenteerde trechterbekers gevon-

den. Dit is de grootste vondst van heel Noord-West Europa en daarmee 

eigenlijk van heel de wereld, omdat de trechterbekercultuur in de rest van 

de wereld niet voorkwam.’’

‘‘De vondst werd nog bijzonderder door het grafmonument dat we vonden. 

Bijzonder daaraan is dat het lijkt op een hunebed, maar zulke grote stenen kwa-

men niet voor op deze plek. Het monument was dan ook niet van steen, maar 

Bijzondere opgravingen in Dalfsen 
leren ons over het 

TRECHTERBEKERVOLK
Het Vechtdal heeft een rijke cultuurhistorie, waar veel over te vertellen valt.  

Zo zijn er recent opgravingen gedaan in Dalfsen, waarbij onder  
andere uitzonderlijke vondsten zijn gedaan uit de tijd van het Trechterbekervolk 

(de hunebedbouwers). Deze ontdekkingen zijn niet alleen interessant  
om te bekijken en om verhalen bij te horen, maar verschaffen ook  

nieuwe inzichten over een tijd waar we betrekkelijk weinig van weten.  
Zo kunnen we door de opgravingen bijvoorbeeld beter inzicht  

krijgen in sociale relaties in de Trechterbekercultuur.

Foto: Carolien Prins, Historische Kring Dalfsen
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gemaakt van zand. Parallellen hiervoor uit deze periode kennen we in heel Eu-

ropa niet. Het werd helemaal bijzonder toen we ook nog menselijke overblijf-

selen in de grafkuilen aantroffen. Normaal zijn de overblijfselen na zo’n lange 

tijd in het zand geheel vergaan. Soms vind je een lijksilhouet, een afdruk van 

het skelet in het zand, maar hier hebben we in twee graven restanten van een 

onderkaak, tanden en kiezen gevonden. Als kers op de taart vonden we een 

huisplattegrond uit deze periode, de eerste in Nederland. We noemen het een 

plattegrond, omdat het huis zelf niet bewaard is gebleven, maar wel de locaties 

waar de palen waren ingegraven. Deze tekenden zich als verkleuringen in het 

zand af. Dit is ook de eerste keer dat er een grafveld tezamen met sporen van 

bewoning uit deze periode is aangetroffen. Huisplattegronden uit deze periode 

zijn ook zeldzaam om te vinden. Ter vergelijking: in heel Duitsland zijn er in 

totaal zes gevonden. Je moest er wel bij staan om het allemaal te geloven.’’

Wat levert het op
‘‘Dankzij deze vondsten kunnen we meer te weten komen over het Trechterbe-

kervolk. Alleen al het bestaan van een dergelijk groot grafveld in deze periode 

hadden we totaal geen weet van. Tot nu toe dachten we altijd dat het om kleine 

lokale grafveldjes ging waar één familie begraven lag. Daarnaast kunnen de 

trechterbekers ons wellicht ook meer vertellen over de sociale relaties door 

middel van bijvoorbeeld de versieringen op de bekers en hoeveel bekers er in 

welk graf werden meegegeven. De naam van het volk zegt al wel hoe weinig 

we eigenlijk van ze weten: ze zijn genoemd naar de vorm van het aardewerk dat 

ze maakten. Door al deze vondsten kunnen we de geschiedenis herschrijven.’’ 

Waar is het te zien
Onder de slogan ‘Schat van Dalfsen’ worden de komende jaren allerlei acti-

viteiten ontwikkeld. ‘‘Ten eerste komen de vondsten terug in de wijk Ooster-

dalfsen, waar de opgravingen zijn gedaan’’, vertelt wethouder Maurits von 

Martels van de gemeente Dalfsen. ‘‘De vindplaats wordt ook zichtbaar en be-

leefbaar gemaakt. Verder is er een erfgoed project op basisscholen. Daaraan 

gekoppeld is een toneelstuk. Die komt in 2017 op de planken in theater de 

Stoomfabriek die begin 2017 open gaat. In het toneelstuk spelen de leerlin-

gen mee en de voorbereidingen gaan al van start. Ook is er een documentaire 

te zien over hoe de gemeenschap omgaat met het vinden van een schat en 

wordt de schat natuurlijk tentoongesteld.’’

“Naast deze ideeën zijn er allerlei ideeën van ondernemers om bijvoor-

beeld de cultuurhistorie te koppelen aan een wandelweekend. De hele 

samenleving absorbeert deze geschiedenis, is er trots op en maakt het 

zich eigen. Als gemeente kunnen we deze ontwikkelingen natuurlijk alleen 

maar aanmoedigen.’’

Meer informatie
Wil je meer weten over de opgravingen bij Dalfsen en wil je 

ze van dichtbij bekijken? Kijk dan op www.dalfsen.nl voor de 

actuele mogelijkheden.

Foto: Carolien Prins, Historische Kring Dalfsen
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EEN BIJZONDER 
STUKJE VECHTDAL

Landgoed Vilsteren: 

‘‘Mensen denken bij een landgoed vaak 
alleen aan het huis dat op elk landgoed 
staat, maar het is zoveel meer dan dat’’, 
vertelt Hugo Vernhout, rentmeester van 
Landgoed Vilsteren. Hij vertelt over de 
verschillende aspecten van het landgoed, 
over de bijzondere wandelpaden, over het 
dorp en over het merk Landgoed Vilsteren.

Het Landgoed
‘‘Binnen de grenzen van Landgoed Vilsteren 

vind je natuur in de zin van hei en bos, recreatie 

in de vorm van een natuurcamping en wandel- 

en fietsroutes, maar ook landbouwgrond en 

zelfs een heel dorp, wat uniek is in Nederland. 

Al die aspecten worden samen onderhouden 

als één geheel. Sommige onderdelen brengen 

geld in het laatje en andere onderdelen kosten 

geld. Op die manier houdt het stand.’’

‘‘We proberen op het landgoed een goede 

balans te vinden tussen het behouden van de 

authentieke elementen en vernieuwing. Het 

moet geen openluchtmuseum zijn, maar je 

moet tot op een zekere hoogte ook mee gaan 

met de tijd. Nieuwbouw en ontwikkeling van 

bijvoorbeeld bedrijven kan, maar wel met res-

pect voor de eerdere keuzes die zijn gemaakt. 

Dat betekent in de praktijk dat veranderingen 

veel denkwerk met zich meebrengen. Toen 

er een aantal jaar geleden een beheerderswo-

ning bij rijksmonument Restaurant Herberg De 

Klomp moest komen was de keus: nieuwbouw 

of oude stijl? Het blijft altijd moeilijk waar je 

dan voor kiest. Hier is het gebouw in de oude 

Foto’s: Hugo Vernhout
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stijl gebouwd, maar niet wit geverfd. De Klomp 

is wel wit en springt er daarom nu mooi uit.’’

‘‘In de praktijk zorgen we voor gelaagdheid, 

zodat mensen het landgoed door de tijd heen 

kunnen zien. Eerst was er de Franse land-

schapsstijl met strakke tuinen en symmetrie. 

De zeven alleetjes op het landgoed is een res-

tant uit die tijd. Veel van onze tuinen en de 

parkaanleg zijn in de Engelse landschapsstijl. 

Deze stijl is romantisch en moet verrassen. 

Zo liggen er heuvels of is er een rododen-

dron geplant, zodat je niet ziet wat er om de 

hoek te zien is. Aan de andere kant hebben 

we een paar jaar geleden een nieuwe zicht-

heuvel gebouwd aan de rand van de hei. Op 

deze manier zijn we als landgoed een levend 

geschiedenis boek.’’

Wandel je wijzer
‘‘Onze insteek is dat mensen wijzer weg gaan 

dan dat ze komen. Dat is de reden waarom het 

wandelnetwerk in het Vechtdal op ons land-

goed niet heel veel aanwezig is. We werken 

niet met paaltjes, maar hebben onze eigen rou-

tes gemaakt waarbij je bij verschillende pun-

ten een verhaal krijgt over wat je ziet. Het zijn 

vijf routes van verschillende afstanden en met 

verschillende thema’s. Onze bekendste route 

is de route over de Engelse landschapsstijl en 

bestaat al sinds begin 19e eeuw. De route gaat 

langs allerlei ‘folly’s’. Dit zijn nep elementen 

in het landschap. Zo kom je 

bijvoorbeeld langs een kluize-

naarshut, terwijl er nooit een 

kluizenaar heeft gewoond.’’

‘‘Een mooie traditie die binnen 

het idee van de folly’s past 

zijn de schriften van Henk de 

Wandelaar die op verschillen-

de punten op het landgoed 

liggen. Wie Henk is of was weet niemand. De 

schriften lagen er en werden vervangen als 

ze vol waren. Op een gegeven moment hield 

dat op. Later lagen er weer nieuwe schriften. 

Bleek een vrijwillige molenaar van de Vilsterse 

molen het te hebben overgenomen. Nu doe 

ik het zelf. Wat er met Henk is gebeurd weet 

niemand. Laatst vond ik in één van de boek-

jes een boodschap van de dochter van Henk, 

waarin stond dat het goed ging met Henk en 

dat hij met zijn kleinkinderen op vakantie was. 

Maar of het waar is…’’

Het dorp Vilsteren
‘‘Een dorp binnen een landgoed zorgt voor 

een aparte relatie tussen de bewoners en het 

landgoed. Aan de ene kant heeft het feoda-

le trekjes, maar aan de andere kant zorgt het 

ook voor een hecht gemeenschapsgevoel. Nog 

steeds als iemand iets wil verbouwen, moet je 

niet alleen een vergunning van de gemeente 

hebben, maar ook toestemming vragen aan de 

rentmeester. Maar als er een stoeptegel los ligt 

zal er altijd wel iemand uit het dorp een schep 

pakken en het zelf in orde maken. Bij nieuw-

bouw en vrijgekomen kavels heeft de jeugd uit 

Vilsteren altijd eerste keus. Zo behoud je ook de 

sfeer van het dorp en de goede relaties.’’ 

Het merk Landgoed Vilsteren
‘‘Van Landgoed Vilsteren komen mooie streek-

producten. Die producten bundelen we sinds 

kort in het merk Landgoed Vilsteren. Ze zijn 

bijvoorbeeld te vinden in het landgoedcentrum. 

Hier kun je je wandeling beginnen en eindigen, 

foldertjes krijgen van de verschillende wande-

lingen, een kopje koffie of thee drinken, concer-

ten en lezingen bijwonen, maar je vindt er dus 

ook producten van het landgoed. Zo is er bij-

voorbeeld speltbrood, -meel en –pasta, honing, 

lakenvelder rundvlees en vis uit eigen water.’’

Voor meer informatie over Landgoed Vilsteren 

kijk je op www.landgoedvilsteren.nl.



Vechtdal Overijssel:

BUITENSPEELREGIO NR.1

Vechtdal Overijssel is een toffe bestemming 
voor een dagje uit of het vieren van je vakantie! 

Want in het Vechtdal is buitenspelen alles 
behalve saai! Koesafari, Sahara, wolvensporen, 
zandverstuivingen, bergen, kastelen, bossen… 
Al met al geen reden om binnen te blijven en 

al helemaal niet om je te verschuilen achter het 
beeldscherm van je tv, tablet of mobieltje. Want, 

het échte avontuur speel je niet online maar beleef 
je in het Vechtdal op elke hoek van de straat.
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Uit onderzoek* blijkt dat 80% van de kinderen vrolijk en blij wordt van buitenspe-

len en vooral oudere kinderen geven aan dat ze dit ook sterk en gezond maakt. 

Daarnaast zou 54% van de kinderen vaker buiten spelen als het buiten minder 

saai zou zijn en dan dus ook minder vaak TV te zullen kijken of te computeren. 

Eigenlijk weten we allemaal wel dat buitenspelen heel belangrijk is en waar kun je 

dit beter dan in het Vechtdal, dé buitenspeelregio van Nederland! 

*onderzoek TNS NIPO i.o.v. Jantje Beton



Slingeren, springen en verstoppen 
Bovenop de Lemelerberg vindt je het speelbos van Landschap Overijssel 

‘het hol van de leeuw’. Kom ontdekken hoe gaaf het is om te slingeren 

aan touwen en te springen van boom naar boom. Verstop je in de boom-

hut om daarna heerlijk uit te rusten in één van de heerlijke hangmatten. 

Lekker buitenspelen in de natuur! www.landschapoverijssel.nl

Boer als Gastheer
Kenmerkend voor het Vechtdal zijn de talloze boeren die gezinnen een 

onvergetelijke dag of vakantie willen laten beleven door allerhande leuke 

activiteiten aan te bieden. Wat dacht je van wc-borstel werpen, dwalen 

door het maïsdoolhof of boerengolven in het bos? Ontdek via de website 

van www.deboeralsgastheer.nl de vele activiteiten en arrangementen in 

het Vechtdal. Leuk voor jong en oud en door alle vier de seizoenen heen.

Bushcraft, klinkt stoer en dat is het!  
Met beperkte middelen overleven in de natuur en die natuur respectvol be-

handelen. Martin Overweg neemt je als een echte Indiana Jones - veer op 

de hoed, mes aan de riem en bijl in de rugzak - mee op avontuur. Je hoeft 

geen camouflagekleding aan, want Bushcraft is geen soldaatje spelen. Wel 

veel groene kleding, want bushcrafters willen zo min mogelijk opvallen. Zo 

zie je meer van de natuur en laat je de natuur zoveel mogelijk met rust. 

Respect voor de natuur is ook de reden dat bushcrafters zo min mogelijk 

sporen achterlaten: afgesneden takken steken ze in de grond en gedoofd 

vuur bedekken ze. Zo hebben dieren en mensen die later langskomen geen 

last van andermans Bushcraft-avontuur. Ook op avontuur door het bos? 

Neem voor meer informatie contact op met Natuurkampeerterrein de Klas-

horst in Diffelen of kijk op www.deklashorst.nl

Op Koesafari in het Vechtdal 
Bij safari denken de meeste mensen aan Afrika en aan het spotten van 

de ‘Big 5’: leeuwen, olifanten, neushoorns, buffels en luipaarden. Maar 

je kunt in het Vechtdal ook op safari en wel op Koesafari! Boerin Simone 

Koggel van de Vechtdalhoeve heeft zo haar eigen Big 5: natuur, land-

bouw, recreatie, educatie en ‘koelinair’. Zij neemt je mee op de trekker, 

dwars door de weilanden, en vertelt vol passie over wat ze allemaal doet. 

Leerzaam en leuk! www.vechtdalhoeve.nl

Op zoek naar voedsel als een echte wolf
Stel je eens voor… bij de ingang van het wolvenbos krijg je een pilletje 

waardoor je in een wolf verandert. Als een echte wolf begin je je zoek-

tocht naar voedsel. Deze zoektocht gaat niet over paden, maar dwars 

door het bos. Je jaagt op wild en kruipt door een dassenburcht. Het lijkt 

onwaarschijnlijk, maar het kan echt! Samen met je vriendjes, ouders en 

broertjes of zusjes kun jij deze beestachtig spannende  wandeling  in  de  

bossen  van  Stegeren  beleven.  Het  rugzakje  met daarin alle attribu-

ten voor je gedaanteverwisseling en een spannende middag in het bos 

is verkrijgbaar bij restaurant De Bootsman, Coevorderweg 19, Stegeren 

(Ommen). Dit is tevens de startlocatie van de route.

Op visite bij ‘Bas de Das’ 
Breng ook eens een bezoekje aan het Speelnatuurpad bij bezoekerscen-

trum de Wheem in het Reestdal en maak kennis met ‘Bas de Das’. Door 

de poort te openen en het pad van ‘Bas de Das’ te volgen, maak je 

kennis met verschillende huisjes en verstopplekken van de dieren in het 

Reestdal. Zoals de takkenril van de egel, een insectenmuur en kikker-

poel. Klim ook eens in het huisje van de specht of ervaar hoe het is om 

in een levensgrote koolmezenkast te zitten. Aan het eind van de route is 

het tijd om lekker te klimmen, klauteren, sjouwen en hutten te bouwen; 

het mag en kan allemaal! www.landschapoverijssel.nl

BUITENSPEELREGIO NR.1

Extra tips voor buitenspelen
• Waterbeestjes en insectenhotel, bij de Koppel kun je heerlijk door 

de tuin struinen op zoek naar waterdiertjes en nog veel meer. 

 www.dekoppel.com 

• Als een echte speurneus op zoek naar Knof de pad? Hij bakte al-

tijd de lekkerste pannenkoeken, maar nu is hij verdwenen… zoek 

je mee? www.rheezerbelten.nl 

• Regent het? Ook dan kun je in het Vechtdal heerlijk klimmen, glij-

den, klauteren en spelen, bijvoorbeeld bij Octo4kids, een speel-

paradijs voor kinderen van 0 -12 jaar. www.octo4kids.nl

Meer tips om buiten te spelen vindt je in de Buitenspeelgids 

2015/2016, verkrijgbaar bij vele accommodaties en de Tourist Info 

Punten in het Vechtdal. 
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Op vakantie in het Vechtdal betekent Alle Tijd voor elkaar. Met de kinderen ravotten 
in het bos, driemaal over de kop in het attractiepark, de boer helpen op de boerderij 
of op avontuur in een kano. Even tijd voor jezelf? Ook dat kan. Bijvoorbeeld met een 

goed boek voor de tent, terwijl de kinderen zich prima vermaken op de camping. 
De kampeermogelijkheden in het Vechtdal zijn oneindig. Van luxe tot back-to-basic. 

Zeven campings in het Vechtdal behoren dit jaar zelfs tot de Europese top en 
zijn door de ANWB en haar Duitse zusterorganisatie verkozen tot ‘Best Camping’!

VECHTDAL OVERIJSSEL
Dé kampeerregio van Nederland 



Dé nummer 1 camping van Europa! 
Wist u dat de camping van het jaar 2016 midden in het Vechtdal ligt? De 

ANWB heeft uit een selectie van twaalf Europese campings De Kleine 

Wolf verkozen tot “Camping van het Jaar 2016”. De verkiezing ‘Camping 

van het Jaar’ wordt jaarlijks georganiseerd door de Kampeer en Caravan 

Kampioen, het grootste kampeermagazine van Europa. Kampeerders 

kunnen hun favoriete camping doorgeven, waardoor een lijst met twaalf 

meest favoriete campings tot stand komt. Samen met elf andere Europe-

se campings werd De Kleine Wolf op een lijst geplaatst in de categorie 

‘Mooiste camping voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar’. 

De Kleine Wolf
Tussen Ommen en Hardenberg ligt camping  de  Kleine  Wolf, al  ja-

renlang  één van  de  topcampings  in  het  Vechtdal.  Op  deze luxe  

gezinscamping  ben  je  van  alle  gemakken voorzien.  Zo  zijn  er  aller-

lei  horecagelegenheden, diverse  sport-  en  spelactiviteiten,  uitsteken-

de sanitaire voorzieningen, zwembaden en natuurlijk Wifi  op  de  hele  

camping.  Daarnaast is  er,  vooral  voor  de  kinderen,  een  uitgebreid 

activiteitenprogramma met voor iedereen wel iets. Ravotten  en relaxen 

gaan hier prima samen. Uitblinken doen ze door de gastvrijheid, ruimte,  

uitstekende  faciliteiten en een veilige omgeving. 

De  Kleine  Wolf  won  de  afgelopen  jaren  al tal  van nationale en inter-

nationale prijzen van onder meer de ANWB, de KCK, RTL Campinglife en 

de ADAC.

Best Erkende Campings 2016 in het Vechtdal
De ANWB en de Duitse zusterorganisatie ADAC hebben in 2016 

maar liefst zeven campings in het Vechtdal verkozen tot Best Er-

kende Camping. Best Erkende Campings zijn echte topcampings 

met veel voorzieningen, fantastische kampeerplaatsen, prachtig 

sanitair en een geweldig terrein. In totaal zijn er 37 Best Erkende 

Campings in Nederland, waarvan er dus zeven in het Vechtdal lig-

gen. Dat zegt toch genoeg! 

Best Erkende Campings 2016 zijn:

•  Camping De Kleine Wolf, Stegeren (Ommen)

•  Vrijetijdspark Beerze Bulten, Beerze (Ommen)

•  Vakantiepark het Rheezerwold, Heemserveen (Hardenberg)

•  Kampeerdorp de Zandstuve, Rheeze (Hardenberg)

•  Sprookjescamping de Vechtstreek, Rheeze (Hardenberg)

•  Camping ’t Veld, Rheeze (Hardenberg)

•  Vakantiepark Het Stoetenslag, Rheezerveen (Hardenberg)

Kamperen op een boerencamping?
Wie denkt dat een boerencamping ‘ouderwets’ is heeft het helemaal mis. 

Boerencampings zijn hip. Kamperen te midden van een fruitboomgaard is 

een unieke ervaring. In het voorjaar zie je de boomgaard tot leven komen 

en tijdens de oogsttijd kun je zelf je eigen verse fruit plukken. De vaak 

kleinschalige accommodaties bieden het échte kamperen zonder toeters 

en bellen. Je komt er helemaal tot jezelf. Het leuke aan deze vorm van 

kamperen is dat je het boerenleven van dichtbij meemaakt.

Kampeertips!
We kennen ze allemaal: kampeerongemakken op de camping. Wespen, 

muggen, kou, of juist hitte, weinig elektriciteit, een lek luchtbed… Daarom 

riepen we kampeerliefhebbers op om hun ‘beste kampeeridee’ aan ons 

door te geven. We lichten een paar ingenieuze oplossingen voor je uit.

Probleem: Wespen

Oplossing: Knip een (lege) frisdrankfles open, draai de bovenste helft om 

en zet deze op de kop in de fles. Doe er een laagje limonade of schillen 

fruit in en de wespen vliegen erop af. Heb jij geen last meer van!

Probleem: mieren en ander ongedierte

Oplossing 1: Zet de caravanpoten in bakjes met water. Mieren kunnen 

namelijk niet zwemmen.

Oplossing 2: Hang een afvalzak altijd boven de grond op, bijvoorbeeld in 

de takken van een struik of een lantaarnpaal, om mieren en andere insec-

ten uit de buurt van je tent of caravan te houden.

Probleem: Kou in je luchtbed

Oplossing: Kou trekt vanuit de grond op in je luchtbed. Veel mensen den-

ken daarom dat ze er slim aan doen om iets ónder het luchtbed te leggen. 

Maar het luchtbed is vooral koud, omdat je het niet warm krijgt met je 

eigen lichaamstemperatuur. Daarom is het vooral van belang dat je iets 

óp je luchtbed legt. Fleecedekentjes werken vaak het best. Daaroverheen 

een lekker dikke slaapzak en slaap zacht.
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Mooie samenwerking
Marinus Pos van Kaasboerderij en Schilderijenhuis Heileuver uit Damshol-

te: ‘‘Verrukkelijk Vechtdal is een mooi initiatief. Op de website zijn zo goed 

als alle streekproducenten uit het Vechtdal verenigd, maar daar blijft het 

niet bij. Ook de horeca die de streekproducten aanbiedt is aangesloten. En 

door al die partijen samen te brengen leer je elkaar beter kennen en ont-

staan er ook telkens weer nieuwe ideeën en nieuwe connecties.’’

Arrangementen
Die connecties en ideeën uiten zich bij Verrukkelijk Vechtdal in het aanbod 

van verschillende arrangementen waar producenten van streekproducten, 

horeca en ook B&B’s en hotels samenwerken. Zo heb je bijvoorbeeld de 

SmaakFietsroute ‘Scharrelen door het Vechtdal’. Deze route bestaat uit 

ontvangst met koffie en speltappelgebak bij De Klomp, Charme Hotel & 

Restaurant in Vilsteren. Daarna ga je op weg met routes, vouchers en 
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het is verrukkelijk!
PROEF HET VECHTDAL

Bij een streek horen streekproducten en laat het Vechtdal daar nu een heel 
mooi aanbod in hebben. Zo vind je er bijvoorbeeld vlees, melk, kaas en jam. 
De website Verrukkelijk Vechtdal zorgt ervoor dat je de producenten, hun 

producten en activiteiten ook nog eens gemakkelijk kunt vinden.

Verrukkelijk Vechtdal: Ongekend Culinair Avontuur
Proef & Ontdek de ongekende smaken van Vechtdal Overijssel

Steeds meer zijn we gefascineerd door wat de natuur ons culinair 

brengt en willen we weten wát we eten. En we willen die natuur niet 

alleen proeven, maar ook beleven! De streekboeren en ondernemers 

in Vechtdal Overijssel zijn creatief en vindingrijk. Zo zijn er scharrelrou-

tes langs wijngaarden, ambachtelijke ijsboerderijen, kaas- en eierboe-

ren en groente- en fruittelers. Neem een uniek kijkje in de keuken bij 

echte wolvarkens en waterbuffels of ga op koesafari bij het zeldzame 

oud-Hollandse Brandrode rund. Laat je inspireren door alle smaak- 

arrangementen en blijf slapen in een weelde van luxe, rust en ruimte. 

Prikkel je smaakpapillen door al het verrukkelijks dat het Vechtdal sa-

menbrengt: www.verrukkelijkvechtdal.nl
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scharrelmand met hierin een heerlijke lunch. Je eindigt met een drankje 

naar keuze en een borrelplank bij De Klomp.

Een ander arrangement is het WijnWandelarrangement, een wandeling 

van 10 of 21 kilometer over onverharde paden op het prachtige wijngoed. 

Daarna een wijnproeverij bij Wijngaard De Reestlandhoeve met diverse 

wijnen, mandje stokbrood en kaasplankje. Voor kinderen is er het ‘Pip de 

Druifarrangement’, een proeverij van bijzondere siropen.

Streekproducten
Bij Kaasboerderij Heileuver zijn ze groot voorstander van streekproducten. 

‘‘Het is ten eerste gewoon heel gezond om te eten te eten van producten 

uit de regio waar je vandaan komt. De mineralen en voedingsstoffen die in 

je eigen omgeving aanwezig zijn, zijn goed voor je weerstand. Daarnaast is 

het ook nog economisch verantwoord en logisch: als je producten uit je ei-

gen streek eet hoeft het niet van de andere kant van de wereld te komen’’. 

‘‘Wij zijn ons eigenlijk 35 jaar geleden al gaan richten op streekproduc-

ten, maar in die tijd was het begrip ‘streekproduct’ nog niet zo ‘in’. Het 

moment dat we koeien hadden voor de melk was het punt waarop het 

begon. We vonden het eigenlijk vreselijk om de melk naar een fabriek te 

sturen waar het anoniem verwerkt wordt. We wilden zelf iets met onze 

eigen melk doen. Vanaf toen zijn we dus naast het produceren van melk, 

kaas gaan maken van onze eigen melk. Die kazen verkopen we ook zelf, 

maar worden ook afgenomen door andere boerenwinkels in de omge-

ving, door B&B’s en horeca.’’ Aldus Marinus, die zich met veel passie 

verbindt aan streekproducten in het Vechtdal.

‘Het mooie aan de streekproducten is dat er een verhaal aan vast zit. 

Mensen willen steeds vaker weten waar hun voedsel vandaan komt en 

wie er achter het product zit. In een fabriek is dat lastig, maar bij de klein-

Smaakevents Vechtdal 2016:

•  Tea Time Landgoed elke zondag Landgoed Het 
Het Laer   Laer, Ommen

• Open Smaakroute Ommen elke dinsdag Ommen, start 
  in zomervakantie Hotel De Zon

• Verrukkelijk Vechtdal 3 & 4 september Landgoed Het  
 Smaakevent  Laer, Ommen

•  Wijnfeest 2016 4 september Wijngoed   
  Reestlandhoeve

•  Proef Dalfsen! 10 september Diverse locaties,  
  Dalfsen

•  Chefs (R)Evolution 18 & 19 september Librije’s Hotel/ 
  De Spiegel,  
  Zwolle

•  Smaakmakersfestival 24 & 25 september De Wijk/IJhorst

•  Hardenberg Proeft! 1 & 2 oktober Centrum  
  Hardenberg

Kijk voor actuele informatie op  
www.verrukkelijkvechtdal.nl/agenda

schalige bedrijven in het Vechtdal kun je gemakkelijk een kijkje achter de 

schermen nemen.’’

Wil je meer weten over het aanbod van streekproducten in het Vechtdal 

en de verschillende arrangementen die er zijn op het gebied van eten in 

combinatie met activiteiten en overnachten? Kijk dan op de website www.

verrukkelijkvechtdal.nl. Je vindt hier ook heerlijke recepten van Vechtdal-

kok Johan Drenth, om zelf aan de slag te gaan met recepten en kookvideo’s.

Foto: Rick Meinen



Vissen in de 
Overijsselse 

Vecht!

visstekkenbezienswaardigheden
alle vissoorten

technieken

Leuke en interessante activiteiten in het Vechtdal - Overijssel

Ruik, proef, ontdek  
en beleef de boerderij!

Kom lekker stoeien in het stro, koeien voeren of biggetjes 
knuffelen en beleef hoe het er op de boerderij toegaat.

Ook activiteiten voor groepen en bedrijven.

www.deboeralsgastheer.nl
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Met de kinderen erop uit!
Kinderen kunnen bij ons spelen op de skelters 

en de speeltoestellen of een bezoekje brengen 

aan de kinderboerderij of de dierenweide. 

NIEUW is het avonturen pad! Een speeltoestel-

lencircuit met allerlei hindernissen voor jong & 

oud! Het speeltoestellencircuit is tegenover ons 

gezellige, gedeeltelijk overdekte terras zodat ou-

ders heerlijk kunnen genieten van een hapje of 

drankje terwijl de kinderen kunnen klimmen en 

klauteren onder toezicht van hun ouders.

Naast de Zwieseborg bevindt zich de Loozen-

sche Linie. Een mooi fiets-, wandel- en natuur-

gebied met uitkijktoren en een pontje naar het 

eiland. Beide rolstoelvriendelijk!

Landhoeve Zwieseborg is open voor recrean-

ten mét en zonder handicap. Het hotel beschikt 

over luxe hotelkamers, waarvan enkele geheel 

aangepast. Indien nodig kunt u gebruik maken 

van hulpmiddelen zoals een tillift, douchebran-

card, douchestoel etc.

Bent u tijdens uw vakantie aangewezen op 

zorg? Ons professionele zorgpersoneel regelt 

het voor u. Als het nodig is zelfs 24 uur per 

dag! Ook op onze camping, die vanaf dit jaar 25 

plaatsen heeft is iedereen welkom! Een combi-

natie met het hotel is goed mogelijk.

Zorg speelt een belangrijke rol op de landhoe-

ve. Toch is de Zwieseborg niet alleen ingericht 

voor mensen met een zorgvraag. We proberen 

juist gasten met en zonder zorgvraag met el-

kaar te integreren. Omdat onze kamers geen 

zorguitstraling hebben, maken ook bijvoorbeeld 

zakelijke gasten graag gebruik van ons hotel.

Voor info www.zwieseborg.nl.

Bijzonder welkom!

vakantie vieren voor iedereen!
LANDHOEVE ZWIESEBORG: 

Landhoeve Zwieseborg ligt in Hardenberg op een prachtige plek aan de 
oever van de Overijsselse rivier De Vecht. U kunt er vakantie vieren in 
ons hotel of op de camping, heerlijk eten in ons gezellige restaurant of 

comfortabel vergaderen. Een familiedag of zakenuitje in combinatie met 
een activiteit? Ook dat kan. Een huifkar- of boottocht, een snorfiets- of 

eendjesarrangement of een actieve activiteit, wij regelen het voor u!
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Of u nu alleen, samen met uw partner, familie 
of met een groep wilt komen, u bent van 
harte welkom bij Imminkhoeve in Lemele en 
Ommen. 

• Groepsaccommodaties

• Familiehuis

• Landhuis hotel 

• Rolstoel- en wandelpaden

• Toegankelijke speeltuin

• Snoezelruimte (100m2)

reserveringen@imminkhoeve.nl  |   T. 0572-33 12 84  |  www.imminkhoeve.nl

Op zoek naar een aangepaste vakantie accommodatie met extra zorg en aandacht? 

107295_Advertentie Vechtdal 190x136.indd   1 12-02-16   11:28

Koe Safari - Vechtdal Hoeve
Ridderinkweg 3  -  7735 KG Arriën 
Simone Koggel  -  06 18720630

www.koesafari.nl  -  www.vechtdalhoeve.nl



De Reestdal Experience start met een sportieve Outdoorles naar keuze. Zoals Bootcamp of survi-

val in het Motorikpark bij camping ’t Reestdal. Deze les wordt gegeven door Reestdal Outdoor. Na 

deze les is er een korte pauze. Daarna ga je op de ATB naar de Kruidenhoeve, dwars door de unie-

ke natuur van het Reestdal. Bij de Kruidenhoeve maak je met Oerkoken-Anders op een originele 

wijze kennis met gezond buiten koken. Er wordt op een houtvuur gekookt met zoveel mogelijk 

biologische producten van eigen erf. Het arrangement kan uitstekend gecombineerd worden met 

een verblijf op camping ’t Reestdal. Dit kan met eigen tent of caravan, maar er kan ook overnacht 

worden in een dassenhome of dassenhut. Ook voor een dagje uit met het hele gezin, vrienden-

groep of bedrijf is de Reestdal Experience een perfect arrangement met een ‘gezonde’ beleving. 

Wil je reserveren of meer informatie, kijk dan op www.reestdal.nl, www.reestdaloutdoor.nl of 

www.kruidenhoeve.nl. Je vindt Camping ’t Reestdal aan De Haar 5 in Balkbrug. 
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Camping ’t Reestdal:

DE REESTDAL EXPERIENCE
De Reestdal Experience is een arrangement dat sportief bewegen, 
het ontdekken van het natuurgebied ’t Reestdal en het genieten 

van Oerkoken-Anders combineert. En dat allemaal in één dagdeel. 

Voor mensen die extra zorg en aandacht nodig 

hebben, om wat voor reden dan ook, is het extra 

spannend om op vakantie te gaan. Desondanks 

genieten al sinds de jaren ’70 jaarlijks vele vakan-

tiegasten met een beperking van een vakantie bij 

Imminkhoeve.   

“Ons doel is om al onze vakantiegasten een on-

bezorgde vakantie te bieden in een vertrouwde 

en prachtige omgeving waar onze gasten blij van 

worden. Het unieke aan Imminkhoeve is niet al-

leen dat alle accommodaties in Ommen en Le-

mele volledig zijn aangepast, maar veel belang-

rijker de extra zorg, aandacht en tijd voor onze 

gasten.” Aldus Ron Koopmeiners, Directeur-Be-

stuurder van Imminkhoeve.  

Aangepaste accommodaties 
Met zes groepsaccommodaties, een familiehuis 

en een hotel is Imminkhoeve uitgegroeid tot een 

unieke vakantielocatie in het prachtige Vechtdal. 

Alle gasten zijn welkom: Met of zonder partner, 

families, zorginstellingen en vakantiegroepen. 

Vakantiebeleving staat voorop, maar als de va-

kantiegasten professionele zorg nodig hebben, 

neemt Imminkhoeve in samenwerking met de 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht de zorg tijdens va-

kantie graag uit handen.  

Genieten van de omgeving 
Eenmaal op vakantie genieten de gasten van lek-

kere verse seizoensgebonden gerechten in het 

restaurant of Grand Café van Imminkhoeve. De 

kleine vakantiegasten kunnen uren wegdromen in 

de snoezelruimte of samen buiten spelen in de rol-

stoeltoegankelijke speeltuin. Voor rolstoelgebrui-

kers is het mogelijk het unieke landschap te ont-

dekken middels het 4,3 kilometer tellende rolpad. 

Nieuwsgierig geworden? 
Een kop koffie staat voor u klaar of bekijk de web-

site: www.imminkhoeve.nl 

Samen op vakantie met zorg en aandacht 
IMMINKHOEVE:

Vakantie vieren is heerlijk en ook nog eens ontzettend goed voor je 
gezondheid. Het geeft ons energie, brengt ons samen, verruimd de geest en 

ontspant. Maar hoe zit dat voor mensen met een beperking of ouders van een 
chronisch ziek kindje? Of als je zelf door een hoge leeftijd de deur nog amper 

uitkomt? Heeft niet iedereen recht op vakantieplezier en ontspanning?  



ANJERPUNTEN
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De vijf anjerpunten
Gramsbergen – Cultuur & Historie

Terug in de tijd. De geschiedenis van 

de Vecht, wonen en werken in het 

Vechtdal en de oorlog staan centraal.

Historisch Cultureel Info Centrum 

Meiboomplein 4, 7783 AT Hardenberg 

Tel. 0524-561639 

Hardenberg – Water & Natuur

Tijd voor water. De invloed van de Vecht op de 

omgeving. Welke planten en dieren leven hier?

Natuuractiviteitencentrum de Koppel

Vechtstraat 8, 7772 AX Hardenberg 

Tel. 0523-273388 

Beerze – Land- & Tuinbouw

Boeren in deze tijd. Beleef het boerenleven. 

De levensloop van de koe, wat staat er op 

het land en hoe werkt modern boeren?

Agrarisch Belevingscentrum Zandman

Marsdijk 4, 7736 PL Ommen. Tel. 0523-252151

Hoonhorst – Duurzaam  
leven & Noaberschap
Vooruit in de tijd. Duurzaam leven wat is dat en 

hoe doe je dat? Noaberschap, wat je allemaal 

kan bereiken door samen te werken. 

Pleisterplaats Kappers

Kerkstraat 7, 7722LR Hoonhorst – Dalfsen

Tel. 0529-401281

Vilsteren – Landgoederen  
& Landschap
De tijd staat niet stil. Landgoederen en landschap 

in het Vechtdal en de geschiedenis daarvan. 

Herberg de Klomp

Vilsterseweg 10

7734 PD Vilsteren 

Tel. 0529-459000 

www.anjerpunten.nl



‘‘Op elke locatie wordt een eigen thema uitgelegd. Het is echter geen 

solo plek. Alle punten zijn met elkaar verbonden en er wordt ook samen-

gewerkt met de hele regio. Zo verbinden de punten de regio en nodigen 

tegelijk uit om verder te kijken’’. De Koppel representeert het thema 

water en natuur. Naber: ‘‘Bij ons kun je dingen te weten komen  over de 

natuur: welke natuur tref je aan en hoe is dat tot stand gekomen? Welke 

planten en dieren kun je tegenkomen? Daarnaast kun je de kennis ook 

gelijk in de praktijk brengen in het klein in onze Koppeltuinen of in het 

groot met een van de arrangementen. Zo zijn er wandelroutes, fietsrou-

tes en kun je met een gids op pad.’’

Ans Naber won dit jaar de Vechttrofee. Dit is een prijs voor personen 

of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt om 

de naam van het Vechtdal in positieve zin uit te dragen. Ze kreeg de 

prijs onder andere voor haar inzet voor Natuuractiviteitencentrum De 

Koppel in Hardenberg. Naber: ‘‘Het is voor ons belangrijk om te zorgen 

dat recreëren niet ten koste gaat van de natuur en om bijvoorbeeld de 

jeugd te laten zien in wat voor bijzonder gebied ze eigenlijk wonen. Zo’n 

prijs is een mooie opsteker om het werk voort te zetten. In de Arden-

nen ben je je bewust van de mooie natuur, maar het Vechtdal heeft net  

zoveel te bieden’’.

Meer informatie over Natuuractiviteitencentrum De Koppel vind je op 

www.dekoppel.com en meer informatie over Anjerpunten vind je op  

www.anjerpunten.nl.

In het Vechtdal is van alles te beleven. Een 

manier om een redelijk compleet beeld te krijgen 

is het volgen van de Anjerpunten. ‘‘Anjerpunten 

zijn vijf belevingspunten’’, vertelt Ans Naber, 

directeur van Natuuractiviteitencentrum 

De Koppel in Hardenberg. ‘‘Omdat de anjer 

vijf blaadjes heeft, hebben we het Vechtdal 

opgedeeld in vijf verhalen. Elk Anjerpunt 

vertegenwoordigt één van die verhalen. 

Zo kom je langs cultuurhistorie, landbouw, 

landschap en landgoederen, duurzaamheid 

en noaberschap en water en natuur’’.

Ga langs bij de 

Anjerpunten en leer 

het Vechtdal kennen
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SLAGENWEG 3A | 7731 TJ OMMEN | TEL. 0529 - 463910

ANYTYME SNACK & DINE 
SNACKERIJ & SPEELTUIN 

OMMEN
 

MEDE NAMENS ONS PERSONEEL HETEN WIJ U VAN HARTE 
WELKOM VOOR EEN BEZOEK AAN ONS BEDRIJF. WELKOM VOOR EEN BEZOEK AAN ONS BEDRIJF. 

OPENINGSTIJDEN:
APRIL TOT 
OKTOBER
MAANDAG T/M 
zondag
11.00 - 20.00 UUR 

VRIENDELIJKE GROET, 
WILLIAM & JOLANDA ROKE
VRIENDELIJKE GROET, 

Talloze onderdelen en accessoires. Of u  
nu een kraan of een koffiezetapparaat 
nodig heeft, u vindt het bij ons. Kunststof 
en stalen gasflessen, nieuw of alleen een 
vulling. 
Een nieuwe voortent of luifel nodig? Wij 
kunnen diverse merken aan u leveren.

Mohocar Caravans 
Eskampweg 33
7731 TA Ommen
t 0529 45 44 25

www.mohocar.nl

Uw kampeerplezier begint hier!

Kom gerust eens langs,  wij staan voor u klaar! 

Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag 8:30 - 18:00 uur  |  Zaterdag 9:00 - 17:00 uur  |  Zondag gesloten

Talloze onderdelen en accessoires. Of u  
nu een kraan of een koffiezetapparaat 
nodig heeft, u vindt het bij ons. Kunststof 
en stalen gasflessen, nieuw of alleen een 
vulling. 
Een nieuwe voortent of luifel nodig? Wij 
kunnen diverse merken aan u leveren.

Mohocar Caravans 
Eskampweg 33
7731 TA Ommen
t 0529 45 44 25

www.mohocar.nl

Uw kampeerplezier begint hier!

Kom gerust eens langs,  wij staan voor u klaar! 

Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag 8:30 - 18:00 uur  |  Zaterdag 9:00 - 17:00 uur  |  Zondag gesloten



De Wolfskuil
Een mooi voorbeeld is De Wolfskuil in Ommen. 

‘‘De basis is onze mooie locatie en onze vari-

atie in het aanbod van groepsaccommodaties, 

van houten blokhut tot moderne hoeve’’, vertelt 

Marcel Verheij van De Wolfskuil. ‘‘Om te zorgen 

dat de groepen die bij ons komen de tijd van hun 

leven hebben werken we samen met twintig an-

dere bedrijven uit de regio’’.

‘‘Zo kun je bij ons een zeskamp doen en kloot-

schieten, maar zijn er ook outdoor activiteiten, 

activiteiten op hoogte, een koesafari of varen op 

De Vecht met Rederij Peters. Ook hebben we 

creatieve activiteiten, zoals een cursus potten-

bakken met Harry Neutel’’. Ook op het gebied 

van voedsel wordt samengewerkt binnen de 

regio. ‘‘We bieden bijvoorbeeld maaltijden aan 

via hotel restaurant Wildthout en werken samen 

met slagers uit Ommen. In onze groepsaccom-

modaties zorgt de pizza oven voor een extra ele-

ment: hierin kun je je eigen pizza’s bakken’’.

Volgens Marcel is deze samenwerking kenmer-

kend voor de regio: ‘‘Je moet het elkaar gun-

nen. De regio is zo mooi en variërend, dat je 

het niet allemaal in één keer kunt zien. Als ik 

nu niet aan de beurt kom kom het de volgende 

keer wel weer’’. 

Gastvrij Vechtdal:

IDEAAL VOOR DE 
GROEPSBELEVING

Met een groep op vakantie? Dan is Het Vechtdal een 
prachtige locatie, voor zowel een weekend of midweek 
als voor een wat langere vakantie. Er komt van alles 
samen in de regio wat zorgt voor een mooi gevarieerd 
aanbod. Zo zijn er leuke en bijzondere activiteiten voor 
groepen, is er mooie natuur en water van De Vecht, maar 
is er ook ruim aanbod aan kleinschalige accommodaties 
van ondernemers waarbij gastvrijheid in het bloed zit.
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De grootste kampeerwinkel van Overijssel!

REILING
KAMPEER & OUTDOOR Hardenberg

Almelo

Winkel / Caravans / Verhuur / Werkplaats Winkel

Hardenberg
Loswal 2
7772 TT
T  0523 260398

Almelo
Hospitaalweg 4

7607 TW
T  0546 815647

Hardenberg:
Hardenberg

± 4000m²

Almelo

± 900m²

Almelo:

www.kampeerenoutdoorreiling.nl

www.kampeer-winkel.eu

Kampeerartikelen
Outdoorartikelen
Caravanonderdelen
In- en verkoop caravans
Caravanverhuur
Werkplaats
Gasflessen
Wandelschoenen
Kleding

Kijk voor de actuele aanbiedingen op www.kampeerenoutdoorreiling.nl

Kampeerartikelen
Outdoorartikelen
Caravanonderdelen
Wandelschoenen
Gasflessen



Lucht & Laarzen
Bij Lucht & Laarzen op Melkveebedrijf De Haar-

meyer in Witharen hebben ze ook een bijzonder 

aanbod voor groepen: ‘‘Je kunt komen Lunchen 

& Loungen in het Land en tot rust komen tussen 

de koeien’’, vertelt Annemiek Timmerman. ‘‘We 

zijn een mooie pauze plek tijdens een ritje met 

een Tuk Tuk, een huifkar of e-bikes. Ook kun je bij 

ons Ideeën Melken door middel van een creatie-

ve brainstormsessie. Bij ons ben je lekker buiten 

en uit de dagelijkse bezigheden. Dat is niet alleen 

goed voor jezelf, maar ook voor de sfeer in het 

team en het brainstorm proces’’.

‘‘Tijdens een creatieve brainstorm dag vertellen 

we graag hoe wij werken. Zo werken we met 

de natuur, wat betekent dat er in de winter iets 

minder te doen is en in de zomer wat meer. We 

proberen zo natuurlijk mogelijk en met gezond 

verstand te boeren. We zorgen goed voor onze 

koeien om zo het optimale uit ons bedrijf te halen 

en een vitaal bedrijfssysteem te onderhouden’’.

‘‘Die inspiratie werkt natuurlijk twee kanten op. 

Wij worden enthousiast van creatievelingen. Zo 

hebben we een groep studenten van de creatieve 

ROC Cibap uitgenodigd om met restmateriaal van 

ons terrein meubels te maken. Daar kwamen de 

prachtigste dingen uit! Deze meubels zetten we 

weer in wanneer we groepen ontvangen in het 

land of in het stro. Door ons verhaal te vertellen 

hopen we anderen ook aan te zetten tot creativi-

teit en tot buiten de kaders denken.’’
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Alle seizoenen
Beide locaties zijn het hele jaar open. Het Vecht-

dal is namelijk niet alleen leuk in de vakantiepe-

riode. Het hele jaar door en in elk seizoen is er 

wat te ontdekken. 

Meer informatie
www.wolfskuil.nl en www.luchtenlaarzen.nl 

Voor meer informatie over het aanbod voor 

groepen in Het Vechtdal kun je kijken op:  

www.vechtdaloverijssel.nl/groepen.



KOM GENIETEN & ONTDEKKEN AAN 
DE VOET VAN DE LEMELERBERG 
Een bijzondere natuurcamping met luxe voorzieningen en volop 
rust, ruimte en natuur.

ZWEMBAD      SPEELBOS      RUIME PLAATSEN TUSSEN 100 EN 150 M2                   

     RECREATIETEAM IN VAKANTIES      BUNGALOWS, TREKKERSHUT, CHALET 

ACTIEVE SENIOREN

DE LEMELER ESCH NATUURCAMPING   
LEMELERWEG 16      8148 PC  LEMELE      VECHTDAL OVERIJSSEL   

INFO@LEMELERESCH.NL      WWW.LEMELERESCH.NL0572 331241

0011092
94x130

VCwk35 1/8 pagina

Aan het prachtige vernieuwde Marktplein in Ommen:

Al het goede uit 

ons eigen Vechtdal

0529-740011        
www.derechtervanommen.nl    
volg ons op Facebook

De Huiskamer

 van Ommen

0529-451364
       www.flater.nl

volg ons op Facebook FLATER
ETEN & DRINKEN
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Aan het prachtige vernieuwde Marktplein in Ommen:

Al het goede uit 

ons eigen Vechtdal

0529-740011        

www.derechtervanommen.nl    

volg ons op Facebook

De Huiskamer

 van Ommen

0529-451364

       www.flater.nl

volg ons op Facebook

FLATER
ETEN & DRINKEN

Iedere vrijdag- en zaterdagavond: 
Steaknight!!

De beste biefstuk van Ommen

info@derechtervanommen.nl / 0529 740011
 Like ons op facebook! TEL. 0523 - 251 398 - WWW.BEERZEBULTEN.NL

Dé familiecamping  

van Nederland!
Comfortabel kamperen bij Beerze Bulten

Waarom Beerze Bulten?

 Vijf-sterren familiecamping

 Kindvriendelijk en autovrij

 Binnen- en buitenzwembaden

 Luxe en schoon sanitair

 Overdekt speelparadijs

 Wellness & Fitness

Boek uw vakantie  
eenvoudig online op

www.beerzebulten.nl

9,4 

Kind
Vriendelijk!

Epaper:(www.wereldrestaurantdelindenberg.nl)

2 uur lang

ONBEPERKT ETEN EN
DRINKEN

vanaf € 24,- per persoon
Zie voor alle info onze website
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Zwolle kenmerkt zich door de combinatie van de gezellige, 

bourgondische sfeer van een middeleeuwse Hanzestad én de 

hedendaagse dynamiek van een moderne (mini) metropool.

Zwolle

In de prachtig historische binnenstad, omzoomd door een stervormige 

grachtengordel, vindt u intieme straatjes en steegjes met sfeervolle ca-

fés, kleine (speciaal)zaken, galeries en pop up stores. Slenter langs de 

singels, verpoos op de vele terrassen, geniet van het rijke culturele aan-

bod (o.a. Fundatie en Waanders in de Broeren), festivals en evenemen-

ten (o.a. grootste Bevrijdingsfestival van Nederland, Zwolle Unlimited en 

Stadsfestival) , dineer op topniveau (o.a. Librije). Veel teveel om in één 

dag te zien dus blijf gerust een nachtje slapen in één van de vele hotels 

en B&B’s.

Maar wat Zwolle echt bijzonder maakt is de Zwolse mentaliteit: Zwolle-

naren zijn bijzonder ondernemend en sociaal. De nuchtere handelsmenta-

liteit uit de Hanzeperiode en het  sociale karakter als erfenis uit de Moder-

ne Devotie vormen de grondlegger van het  hedendaags Zwolse DNA en 

verklaren de successen die Zwolle boekt. Deze mentaliteit heeft Zwolle 

een bijzonder attractieve binnenstad, buitengewoon goed MBO en HBO 

onderwijs en een economische top-regio beoordeling opgeleverd. Reden 

genoeg dus voor een bezoek aan Zwolle, de ‘Nieuwe Hanzestad’!

 
Je vindt het op www.zwolletouristinfo.nl

op zoek naar leuke adresjes?

de ‘nieuwe’ Hanzestad 

5 mei Bevrijdingsfestival Overijssel, 

 Park de Wezenlanden

7 mei Klassiek concert BFO, Park de Wezenlanden

30 mei t/m 5 juni Zwolle Unlimited, binnenstad

11 juni Halve Marathon Zwolle, binnenstad

6, 13, 20, 27 juli Blauwvingerdagen, binnenstad

8 t/m 10 juli Lepeltje Lepeltje, Ter Pelkwijkpark

1 /m 4 september Stadsfestival, binnenstad

18, 19 september Chefs Revolution, 

 nabij hotel/restaurant de Librije

Evenementen in Zwolle
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Vechtdal Overijssel 2016

FOTOWEDSTRIJD 

• Iedere deelnemer mag maximaal 1 foto insturen naar  
info@vechtdalmarketing.nl 

• Op de Facebookpagina www.facebook.com/VechtdalOverijssel 
worden de inzendingen zichtbaar gemaakt.

• In november 2016 wordt de prijswinnaar per e-mail geïnformeerd.

  

• Het betreft een tijdelijke actie.  

De actie loopt van 1 april t/m 31 oktober 2016.

• Deelname aan deze actie staat open voor iedereen  

(amateur en professional).

• De foto’s dienen in het Vechtdal in 2016 gemaakt te zijn.

• De inzender geeft Vechtdal Overijssel d.m.v. inzenden toestemming  

om de foto te gebruiken voor publicaties.

voorwaarden

Speelwijze

5959

Maak jij de mooiste foto tijdens jouw verblijf in Vechtdal 
Overijssel? Maak kans op een verrukkelijk pakket vol 
met streekproducten door voor 31 oktober 2016 jouw 
beste foto naar info@vechtdalmarketing.nl te sturen.



Register

Groepsaccommodaties vervolg Groepsaccommodaties vervolg

Water Actie
Balkbrug

Balkbrug

Dalfsen

Ommen

Dedemsvaart

Visvijvers Zwolseweg (achter fa. Beverwijk) 
De Omloop (bij de molen) en Ommerschans. 

Viskaart en vergunning verkrijgbaar bij: 
Welkoop, Molenweg 6, tel. 0523-656441.

Wijngaard de Reestlandhoeve, 
Hoofdweg 21, 7707 RB Balkbrug
tel. 0523-648612 
www.reestlandhoeve.nl. 

Laat u verrassen door de Reestlander wijnen. 
Wijnwandelpad in de wijngaard en maak 
kennis met de wereld van de Nederlandse 

wijn. Ook geschikt voor kinderen met o.a. 
een ranjaproeverij. Openingstijden: zie 
www.reestlandhoeve.nl/openingstijden.
html. Entree wijnwandelpad tijdens het 
seizoen 2,50 euro p.p., kndn gratis. Proeven/ 
consumptie voor eigen rekening. Het 
startpunt van een bijzondere belevenis, zie 
www.reestlandhoeve.nl/belevenissen.html  

Sport- en tenniscentrum ‘De Match’, 
Sportpark ’De Boshoek’, Hessenweg 76, 
7771 RG Hardenberg, tel. 0523-267257. 

3 Binnen- en buitenbanen. 

Jeu de boulesbaan,  
Familiecamping de Belten,  
Grote Beltenweg 11, 7794 RA Rheeze, 
tel. 0523-262264, www.debelten.nl. 

4 Luxe Jeu de Boulesbanen. 

Total Outdoor Events Hardenberg 
tel. 0523-270526, www.totaloutdoor.nl. 

Paintballen mogelijk met groepen  
v.a. 6 personen. Meerdere buitensportact. 
mog., kano/ ATB/boogschieten/klimmen/ 
Quad rijden. Locaties in Hardenberg, 
Ommen en Rouveen. 

Hiawatha Actief, 
Brinkweg 2, 7722 VA Dalfsen. 
Postadres: Postbus 62, 7720 AB Dalfsen
Tel. 0529-436066
www.hiawatha-actief.nl. 

Kano-afzaktochten op de Vecht,  
4/6/11/13 km route Ommen-Dalfsen-Zwolle. 

Combinatie kano-afzaktocht & dijkwandeling 
of combinatie trein/ wandeling/kano-
afzaktocht. Verhuur canadese kano’s,  
kajaks, reuzenkano’s 6-12 pers. en 
motorboten. De BBQ Donut (10-pers.  
ronde boot), Party- en Barbecueboot  
De Vechtvaarder (60 pers.),  
Drankenboten en originele groepsuitjes.

Total Outdoor Events, Jan Steenstraat 27 
7771 WV Hardenberg, tel. 0523-270526 of 
06-55985366. www.totaloutdoor.nl. 

Activiteiten in het Vechtdal, paintballen, 
mountainbiken, kanovaren en klootschieten. 
Openingstijden: 10.00 - 22.00 uur.  

Rokes Erf Klompenpad, Maïsdoolhof
Boerenbosgolf Dwarsweg 1 
7735 KS Arriën/Ommen, tel. 0523-676289
www.rokeserf.nl, rokeserf@xs4all.nl. 

Boerderij met activiteiten voor groot en 
klein. Klompenpad: ontdekkingstocht over 
de boerderij (3.- euro). Boerenbosgolf: met 
klompstick en bal door het bos (3,- euro). 
Maisdoolhof: dwalend op zoek naar ‘de vrolijke 
beestenbende’ (2,- euro). Open: 26 mei t/m 
okt. van wo t/m za van 13.30-17.30 uur en op 
afspraak. Zie website voor arrangementen. 

Emsland Outdoor Activiteiten,  
Emslandweg 17, 7731 RP Ommen
Tel. 0529-453084 of 06-21254186
www.emsland-ommen.nl.  

Touwbaan, boogschieten, 
vlotten bouwen, lasergamen.

Recreatieplas Kotermeerstal,  
ingang Oostwijk, Dedemsvaart. 

Strand, surfen, speelterrein en vissteiger. 

Jachthaven,servicedesk@dalfsen.nl
Tel. 0529-488210. Dhr. J. Koerhuis.

Visvijver Bellingeweer, aan de Rondweg. De 
Overijsselse Vecht en het Overijssels Kanaal. 

Informatie verkrijgbaar bij de Tourist Info 
Dalfsen, verkoop van visvergunningen  
en bij Welkoop Dalfsen, De Vesting 15,  
7722 GA Dalfsen. 

Hotel Mooirivier 
Oude Oever 10, 7722 VE Dalfsen,  
Tel. 0529-478777, info@mooirivier.nl, 
www.mooirivier.nl. 

Mooirivier heeft een loungeterras direct 
aan het water met geweldig uitzicht over 
het Vechtdal, waar u heerlijk kunt eten. 
Bereikbaar per boot en kano’s te huur. 

Visvijver Zuidwolderstraat en Hoofdvaart,  Viskaart en vergunning verkrijgbaar bij: Pet’s 
Place, Julianastraat 46, tel. 0523-612205.

Hardenberg

Ommen

Total Outdoor Events, 
Hardenberg/Ommen, 
tel. 0523-270526
www.totaloutdoor.nl. 

Kanoafzak-tochten op de Vecht en Regge ook 
vanuit Duitsland. Ook in combinatie met GPS/
ATB/Kickbike/Quad. Ook losse verhuur in 
Hardenberg en Ommen(vechtbrug) mogelijk 
Canadese kano’s/kajakken/waterfietsen.

Luxe Lounge Sloep, De Zon, Voorbrug 1, 
7731 BB Ommen, tel. 0529-455550, 
www.mooisteterras.nl, info@hoteldezon.nl. 

Verhuur luxe Lounge Sloep voor een 
rondvaart op de Vecht. Geschikt voor  
11 personen. Verhuur inclusief hapjes  
en drankjes. Prijzen op aanvraag.

Rondvaarten over de Vecht, Rederij Peters 
Ommen, Zwolseweg 4, tel. 0529-451924, 
www.rederijpeters.nl. 

Dagelijks gezellige boottochten over de 
Vecht naar de sluis/stuw van Vilsteren v.v.  

Do. (juli/aug.) boottocht naar de gezellige 
markt in Dalfsen v.v. kanotochten over 
Regge/Vecht, kano-, motorboten- en 
sloepenverhuur. Nieuw: luxe elektrische 
sloepen (8 pers). 
Zie adv. pag. 24

Dagrecreatieterrein ‘De Oldemeijer’  
in de Staatsboswachterij Hardenberg
Tel. 0523-261850. 

Speelvijver van ca. 3 ha., zandstranden, 
zonne- en ligweiden. Verboden voor 
honden. Toegankelijk van zonsopgang tot 
zonsondergang.

Overijsselse Vecht, het Overijssels Kanaal en 
diverse plassen en vijvers. 

Informatie en vergunningen verkrijgbaar bij 

Faunaland Hofsteede, Sallandsestraat 27, 
Hardenberg, tel. 0523-262380. 
Faunaland J. Hofsteede, Sallandsestraat 27, 
7772 BX, Hardenberg, tel. 0523-262380. 

Surfplas bij Sibculo, aan de weg  
Sibculo - Westerhaar. 

Alleen toegankelijk via de openbare weg, 
niet via bungalowpark.

Jachthaven, havenmeester mw. Prins,
tel. 0529-456774 / 06-21440409.

Overijsselse Vecht, de Regge, het 
Ommerkanaal en diverse plassen en vijvers. 

Informatie en vergunningen verkrijgbaar  
bij dierenspeciaalzaak de Beste Stek,  
Vrijthof 2 Ommen, tel. 0529-454972.

De Kruidenhoeve, 
tel. 0523-656049 
Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug, 
www.kruidenhoeve.nl

OERkoken ANDERS. Buiten koken is 

helemaal in! Onder begeleiding een heerlijk 
maaltijd boven het primitieve houtvuur  
bereiden met o.a. (vergeten) groenten/
kruiden die u zelf verzamelt in de tuinen. 
Min. 6 pers. Prijs en tijdstip op afspraak 
(middagvullend programma). 

Lemelerveld

Jeu de Boulesvereniging Hardenberg
Dhr. Kristiaans, tel. 0523-265673, 06-18143281 
www.jeudeboulesvereniginghardenberg.nl 

Jeu de Boulesterrein van de Jeu de 
Boulesvereniging op sportpark de Boshoek, 
aan de Hessenweg te Hardenberg. 

Jeu de Boulesbaan aan de Ankerstraat 
Secretariaat: Mw. Van den Berg, 
Haven 24, 8151 CA  Lemelerveld,
Tel. 0572-372117, 06-30460779.
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Dalfsen 

Hardenberg

Hiawatha Actief, 
Brinkweg 2, 7722 VA Dalfsen. 
Postadres: Postbus 62, 7720 AB Dalfsen, 
Tel. 0529-436066, www.hiawatha-actief.nl. 

Archery Trail (nieuw), handboogschieten, 
boerengold, soccergolf, discgolf, 
kickbiketochten, schat zoeken met GPS, 
kanotochten en motorbootverhuur. Originele 
groepsuitjes: Retro Racefietsentour 
(nieuw), Lelijke Eendentour, De BBQ Donut, 
Drakenboot varen, Wie is de Mol? en  
Party- en BarbecueBoot De Vechtvaarder.

Boerengolf fam. Veurink, 
Rheezerweg 50, 7794 RH Rheeze
Tel. 0523-262315
www.familieveurink.nl
info@familieveurink.nl

Gezellig uit? Kom Boerengolven in Rheeze. 
Boerengolf wordt in de wei gespeeld, in het 
prachtige Vechtdal. Na afloop staat er koffie, 
thee en boerencake klaar. Boerengolf 10 
holes geopend van ma t/m za. Kosten 6,- 
euro kndn tot 10 jaar 3,50 euro, groepen v.a. 
20 pers. 5,50 euro. Open van 01-03 tot 31-10. 

Bospaviljoen De Rheezerbelten, 
Grote Beltenweg 1, 7771 SX Hardenberg, 
tel. 0523-270012, fax 0523-270013
www.rheezerbelten.nl. 

Actief genieten van de natuur in Vechtdal 
Overijssel tijdens midgetgolf, klootschieten, 
steppen of wandelen. Ook in combinatie met 
diverse andere activiteiten. Zie onze website.

Boerengolfbaan, Frisbeegolfbaan en 
Minicamping ‘Grenszicht’,  
(kamperen bij de boer) Radewijkerweg 70, 
7791 RH Radewijk, tel. 0523-216365
info@grenszicht.nl, www.grenszicht.nl. 

Nieuw in Overijssel, Frisbeegolfbaan.
Ook kan men hier Boerengolfen, 
Kinderboerengolf, Beugelen, klootschieten, 
Maisdoolhof, Familiefiets en kickbike/ 
steps te huur. Kinderfeestjes op de 
boerderij. Alles kan incombinatie met div. 
arrangementen. Boerengolfbaan entr.volw 
6,- euro p.p. Kndn tot 12 jaar 3,- euro p.p. 
Frisbeegolfbaan. Entree volw. 7,50 euro 
p.p. Kndn. tot 12 jr 4,- euro p.p. (vraag naar 
groepskorting). Openingstijden: 7 dagen 
per week, van 9.00 uur tot zonsondergang.

Jeu de Boulesbaan,  
Bruinleeuwstraat te Dalfsen. 

Voor meer informatie: 
G.J. Van der Kolk, tel. 0529-431727.

Aero Club Salland
Langsweg 28, 8152 EA  Lemelerveld 
Tel. 0572-371543. info@aeroclubsalland.nl 
www.aeroclubsalland.nl 

Vanaf ons vliegveld aan de Langsweg heeft 
u de mogelijkheid om het Vechtdal van 
boven te bekijken in een (zweef)vliegtuig. 
Rondvluchten, vliegles, een vliegdag 
meemaken. Bel of mail ons!

Midgetgolfbaan Madrid, Tolhuisweg 5, 
7722 HS Dalfsen, tel. 0529-458585. 

18 holes. 
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Actie Natuur

Dalfsen

Hardenberg

Ommen

Slagharen

Ommen Hardenberg

Fietsverhuur Camping Starnbosch 
Sterrebosweg 4, 7722 KG Dalfsen 
Tel. 0529-431571

Ook verhuur van kinderzitjes.

Natuuractiviteitencentrum De Koppel
Vechtstraat 8, 7772 AX Hardenberg
Tel. 0523-273388, www.dekoppel.com. 

Een centrum dat bol staat van activiteiten. 
Maken van natuurexcursies mogelijk. Er 
zijn exposities, en kinderen kunnen zich 
vermaken in de natuurontdekhoek. 

Open: di t/m vr 13.00-17.00 uur (jul en aug di 
t/m vr 10.00- 17.00 uur) za en zo 13.00-16.00 
uur. Toegang gratis.

Total Outdoor Events, Hardenberg/Ommen, 
tel. 0523- 270526, www.totaloutdoor.nl. 
Verhuuradres: Rheezerweg 74,  
7794 RH Rheeze. 

Verhuur Mountainbikes incl. helm en 
Kickbikes(steppen) tevens bieden wij ATB-
tochten aan onder deskundige begeleiding.

De Uitdaging,  
Grote Kattendijk 25-27 
7695 TR Bruchterveld
Tel. 0523-231791 
www.deuitdaginghardenberg.nl

Openingstijden: gehele week. Avontuurlijk 
culinair. Wij bieden een concept waarin 
avontuur en culinair genieten op een 
bijzondere manier hand in had gaan. 
Niet alledaags, wel de moeite waard.

Landhoeve Zwieseborg  
Hardenbergerweg 23, 
7778 HP Loozen (Hardenberg),
tel 0524 - 563200
info@zwieseborg.nl
www.zwieseborg.nl. 

Naast de Zwieseborg bevindt zich de 
Loozensche Linie. Dit natuurgebied 
beschikt over een pontje naar het eiland 
met het bastion en een uitkijktoren. (Geheel 
rolstoelvriendelijk). Ook is het een prachtige 
omgeving voor mooie fietstochten. Twee 
routes Happen & Trappen en diverse fiets-
routes starten vanaf Landhoeve Zwieseborg.

Galerie Aly Schutte, 
Eric Schutte en Anne-Christie Warner-Schutte 
Dalmsholterweg 6, 8147 RB, Giethmen, 
tel. 0529-456361, info@alyschutte.nl. 

Geniet binnen van de wilde bloemen uit het 
Vechtdal in olieverf en aquarel. En buiten 
van de beeldentuin met tuinterras. Tevens 
vertrekpunt van een wandelroute naar de 
Archemerberg. En een fietsroute door de 
buurtschappen Archem en Eerde, routes 
gratis verkrijgbaar in de galerie. Open: di  
13-17 uur, vr en za 10-17 uur en op afspraak.

Fietswereld A. Slot, Hessenweg 21,  
7772 CH Hardenberg, tel. 0523-261340. 

Ook verhuur ATB’s, tandems, kinderzitjes. 

Attractie- & Vakantiepark Slagharen,  
Zwarte Dijk 37, 7776 ZG Slagharen
Tel. 0523-683000,  
www.slagharen.com. 

Geniet van meer dan 40 attracties in 
hét familiepark voor jong en oud. In de 
vakanties en weekenden is er een uitgebreid 
entertainment aanbod. Geopend vanaf 4 april. 
Openingstijden en ticketprijzen zijn dynamisch. 
Zie voor meer informatie www.slagharen.com.

Paardensportcentrum de Lourenshoeve,  
Flierdijk 1, 7683 RA Den Ham
Tel. 0546-672950, info@lourenshoeve.nl 
www.lourenshoeve.nl. 

Paardensportcentrum de Lourenshoeve is 
een modern en sfeervol paardensportcentrum 
waar u terecht kunt voor privé- en groeps-
lessen, pensionstallen, training en vakantie. 

Groepsuitjes in het Vechtdal, 
Rederij Peters, 
Zwolseweg 4, Ommen, 
Tel. 0529-451924, 
www.rederijpeters.nl

Met je vrienden, collega’s of familie 
eens een actief dagje uit? Zowel op het 
water als aan wal verzorgen wij topuitjes 

die je gewoon eens beleefd moet 
hebben! Gegarandeerd een bedrijfsuitje, 
familiedag of vriendenuitje om niet gauw 
te vergeten. Denk aan: E-trikke tour, 
Handboogschieten, Geocaching, Wie 
is de Mol of een Funbiketour. En sluit 
de dag af met een geheel verzorgde 
BBQ in onze gezellige Finse Kota’s! 
Zie adv. pag 24

Natuur

In de omgeving

Balkbrug

Atelier Watervast,  
Noorderweg 31, 8066 PR Belt-Schutsloot,  
T: 050-3142159, E:info@watervast.com,  
W: www.kraggehof.nl en  
www.schildervakanties.nl

Schildervakanties in de wieden, 5-daagse 
schildercursussen met aquarel en acryl en 
creatieve workshops voor groepen.

Natuurinformatiecentrum De Wheem  
Oud Avereest 22, 7707 PN Balkbrug
Tel. 0523-656721. 

De Wheem is gelegen in het prachtige 
Reestdal en biedt het publiek naast twee 

gemarkeerde wandelroutes tevens een 
aantal boeiende exposities en een uitgebreid 
excursieprogramma. Open:13.00-17.00 uur, 
mei tot sep: za en zo, sep en okt: zo, jul en 
aug en herfstvak.: ook di en wo, nov tot mei: 
3e zo van de maand activiteitenmiddag.

De Kruidenhoeve
Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug
tel. 0523-656049, www.kruidenhoeve.nl

In het idyllische Reestdal liggen de 
sier(kruiden)tuinen (ca. 4000 m2). Voor 
kinderen SpeurNeuzenPad. Op aanvraag 
exclusieve wandeling (min. 6 pers.) met gids.  
Open jun, jul, aug elke di en woe van 12 tot 
17 uur. Kosten 5,-, kinderen 2,- incl. SNP. 
Groepen op andere dagen op afspraak. 
Honden niet toegestaan.

In de omgeving

Zwiers Meubelmakerij,  
Bossinkkamp 2A 7683 SL Den Ham 
Tel. 0546 - 671601
www.meubelmakerijzwiers.nl
info@meubelmakerijzwiers.nl. 

Openingstijden di t/m vr 09.30-12.00 
uur en 13.30-16.30 uur, za 09.30-12.00 
uur en 13.30-16.30 uur. Hier vindt u een 
werkplaatsinrichting van een schrijnwerker 
rond 1900. Verder kunt u meemaken hoe 
op ambachtelijke wijze unieke keukens en 
meubels worden gemaakt. 

Kaasboerderij & Schilderijenhuis Heileuver, 
Dalmsholterdijk 17, 8146 PE Dalmsholte
Tel. 0529-458232, www.heileuver.nl 
info@heileuver.nl

KOEIEN, KAAS & KUNST. Heileuver 
heeft van alles in huis. Melkveebedrijf, en 

kaasmakerij, boerderijwinkel met kaas, zuivel 
en streekproducten. In het schilderijenhuis 
wisselende expositie van eigentijdse kunst 
uit de regio of ver daarbuiten. Stallen en 
galerie vrij toeg. Rondleiding kaasmakerij in 
juni, juli en aug op do.mi 14.00 uur. Toegang: 
3,50 euro p.p. Groepen op afspr. 

Koe-Safari, Vechtdal Hoeve, 
Ridderinkweg 3, 
7735 KG Arriën (Ommen) 
Op afspraak 06-18720630
www.vechtdalhoeve.nl. 

Koe-Safari gekozen door ANWB: Winnaar 
meest innovatieve uitje van Nederland 2012. 
Ga mee op Koe-Safari, een LOEIgoed idee! 
Met tractor en huifwagen op zoek naar een 

unieke kudde Brandrode Runderen, een 
zeldzame Hollandse koe welke jaarrond leeft 
in een prachtig natuurgebied aan de oevers 
van de rivier de Vecht. Spa en Wellness voor 
Koe en Kalf! 11,50 euro p.p. incl. koffie/
thee en krentenbrood, kndn 8,50 euro incl. 
limonade en wat lekkers. 
Informeer naar de Koe-Safaridagen. 
Individueel aanmelden: v.a. 10 pers. gaat 
onze tractor van start. Durf jij de uitdaging 
aan om op koesafari te gaan?

Bezoekerscentrum Ommen (gevestigd in de 
Besthmermolen), Hammerweg 59/a, 7731 
AJ Ommen, tel. 0529-450702. 

Centrum waar bezoeker alles te weten kan 
komen over natuur, landschap, excursies etc. 
rond Ommen. Openingstijden: 1 nov tot 1 
mei, wo, za, zo 13.00-16.00 uur, 1 mei tot 1 
nov, wo t/m zo 13.00-17.00 uur.

Landgoedcentrum Vilsteren
www.landgoedvilsteren.nl

Landgoedcentrum Vilsteren is het ideale 
startpunt voor een wandeling over het 
bijna 1.035 hectare grote, particuliere 
landgoed Vilsteren. U kunt er informatieve 

routebeschrijvingen krijgen van diverse 
mooie wandelingen (lang en kort) over het 
landgoed. Het landgoedcentrum is gevestigd 
in een oude boerderij (Erve Borrink) naast de 
kerk in Vilsteren. 
Zie voor bijeenkomsten, openingstijden en 
meer informatie www.landgoedvilsteren.nl. 

Beeldentuin Witharen. 
Tevens Meubel- en Keramiekgalerie
Witharenweg 24, 7738 PG Witharen
Tel: 0523-676272 of 06-27876388 
www. atelierwitharen.nl
info@atelierwitharen.nl

Een authentiek boerenerf met een 
Beeldentuin van 1 ½ ha, met elk jaar een 

nieuwe expositie van ruim 100 beelden 
van 10-12 verschillende kunstenaars. 
Binnen expositie van keramiek, 
schilderijen, meubels. ed.  Gratis toegang.  
Zomerexpositie Open:  Pasen t/m sept.  op 
do. t/m zo. van 11u-17u en op afspraak;  
Gedurende het hele jaar kunt u op afspraak 
de Meubel -en de Keramiekgalerie  bezoeken 
en/of een workshop klei of hout boeken.

Landleven
Balkbrug

Koe-Safari, Vechtdal Hoeve
Ridderinkweg 3, 7735 KG Arriën (Ommen), 
op afspraak tel. 06-18720630
www.vechtdalhoeve.nl.

Koe-Safari gekozen door ANWB: Winnaar 
meest innovatieve uitje van Nederland 
2012. Ga mee op Koe-Safari, een LOEIgoed 
idee! Samen met Simone op Koe-Safari, 

met tractor en huif-wagen op zoek naar een 
unieke kudde Brandrode Runderen, een 
zeldzame Hollandse koe welke jaarrond leeft 
in een prachtig natuurgebied aan de oevers 
van de rivier de Vecht. Spa en Wellness voor 
Koe en Kalf! Kosten: 11,50 euro p.p. incl. 
koffie/thee en Krentenbrood, kndn 8,50 euro 
incl. limonade en wat lekkers. Informeer 
svp naar de Koe-Safaridagen. Individueel 
aanmelden is mog., v.a. 10 pers. gaat onze 
tractor van start. Durf jij de uitdaging aan om 
op koesafari te gaan?

Shiitake Kwekerij, 
Luttenoever 2a, 7707 PS Balkbrug. 
Tel. 0523-657315 
www.shiitakekwekerij.nl
info@shiitakekwekerij.nl. 

Bijzondere paddenstoelen kwekerij. U krijgt 
een geheel verzorgde rondleiding op de 
kwekerij inclusief koffie/thee en een kop 
paddenstoelensoep. Voor groepen v.a.  
10 pers. Duur; ca anderhalf uur.  
Open: alleen op afspraak.  
Entree: 8,50 euro p.p.

Fietsverhuur Camping De Koeksebelt, 
Zwolseweg 13, 7731 BC Ommen
Tel. 0529-451378. 

Ook verhuur kinderzitjes en op zondag. 

Fietsverhuur Profile Tonny v.d. Sligte, 
Dr. A. C. v. Raaltestraat 15,  
7731 GN Ommen, tel. 0529-454020. 

Ook verhuur kinderfietsen, kinderzitjes, 
ATB’s, tandems en tassen.

61



Groepsaccommodaties vervolg Groepsaccommodaties vervolg

Landleven

Kaasboerderij Heileuver, Fam. Post, 
Dalmsholterdijk 17
8146 PE Dalmsholte (Ommen)
Tel. 0529-458232
Fax 0529- 458117

Melkveebedrijf en kaasmakerij, verkoop 
van zuivel- en streekproducten in 

eigen boerderijwinkel. Nieuw is het 
Schilderijenhuis, een galerie met eigentijdse 
kunst van de regio en ver daarbuiten. 
Openingstijden: winkel ma t/m vr 09.00-
18.00 uur, za 9.00-17.00 uur. (winter di 
gesl.), rondleiding in jun/jul/aug elke do om 
14.00 uur. Hele jaar op afspraak mogelijk. 
Entree 3,50 euro p.p.

Wijngaard en fruitbedrijf ‘de Varsenerhof’, 
Emslandweg 6, 7731 RP Ommen
Tel. 0529-451558, info@devarsenerhof.nl
www.devarsenerhof.nl. 

Kom kijken in onze wijngaard en fruittuin. 
We maken behalve wijn ook heerlijke jams 
en sapjes van allerlei vruchten. Elk seizoen 

heeft zo z’n specialiteit. Op afspraak kunnen 
groepen v.a. 10 pers. het hele jaar terecht 
voor een rondleiding evt. met boeren 
theevisite of een wijnproeverij. Bij slecht 
weer kunnen we een beamer presentatie 
geven van ons bedrijf. Open: elke za v.a. 
10.00 uur. In juli en aug op do.mi. om 14:30 
uur voor een rondleiding 2,50 euro p.p. 

Biologisch melkveebedrijf en  
ijsboerderij De Meulenhorst
Achterbroekweg 1, 7731 PN Ommen
Tel. 0546-671363,www.meulenhorst.nl.  
(Te vinden aan de Hammerweg, tussen 
Ommen en Den Ham, afslag HM-paal 3.2) 

Gevestigd in een monumentale Saksische 
boerderij met potstal, gelegen in het  
Eerder Achterbroek. In het winkeltje kunt 
u genieten van ons ijs, koffie en bijzondere 
(streek)- producten. Beleef de boerderij 
d.m.v. de KOEpad wandeling. 

Het erf is vrij toegankelijk en dagelijks 
geopend van 10.00 uur tot zonsondergang.  
Op het erf is ook een Zorgboerderij en 
Bierbrouwerij de Pauw gevestigd.

SpeciaalBierbrouwerij De Pauw, 
Achterbroekweg1, 7731 PN Ommen.  
Tel. 06-11600165 of 0546-671363
www.pauwbier.nl 
info@pauwbier.nl 

Wellicht de mooist gelegen brouwerij van 
Nederland met de heerlijkste speciaalbieren. 

De ambachtelijke brouwerij heeft onderdak 
op het erf van biologisch melkvee-bedrijf en 
ijsboerderij De Meulenhorst, Landgoed Het 
Eerder Achterhoek. We brouwen al onze 
Pauw-speciaalbieren helemaal zelf.  
En dat we daar trots op zijn laten we graag 
zien en proeven! Rondleidingen incl. en 
proeverijen op afspraak. www.pauwbier.nl

Koe-Safari,  
Vechtdal Hoeve, Ridderinkweg 3,  
7735 KG Arriën (Gem. Ommen)  
Op afspraak 06-18720630, 
www.vechtdalhoeve.nl. 

Koe-Safari gekozen door ANWB: Winnaar 
meest innovatieve uitje van Nederland 

2012. Ga mee op Koe-Safari, een LOEIgoed 
idee! Samen met Simone op Koe-Safari, 
met tractor en huifwagen op zoek naar een 
unieke kudde Brandrode Runderen, een 
zeldzame Hollandse koe welke jaarrond leeft 
in een prachtig natuurgebied aan de oevers 
van de rivier de Vecht. Spa en Wellness voor 
Koe en Kalf! Kosten: 11,50 euro p.p. incl. 
koffie/thee en Krentenbrood, kndn 8,50 euro 
incl. limonade en wat lekkers. Informeer 
svp naar de Koe-Safaridagen. Individueel 
aanmelden is mog., v.a. 10 pers. gaat onze 
tractor van start. Durf jij de uitdaging aan om 
op koesafari te gaan? 

Welkoop Meijerink
Haven Oost 4, 7731 GT Ommen
Tel. 0529-453041, ommen@welkoop.com.

De Scharrelhof
Balkerweg 17, 7731 RX Ommen
Tel. 0529-452356, www.descharrelhof.nl.

Boerderijwinkel, kijkboerderij, schuilhut. 
Open: ma t/m za 9.00-18.00 uur. 
Entree gratis. 

Diverse locaties binnen de regio

In de omgeving

De Krim

Aardbeienboerderij en  
Theeschenkerij RozemArrie 
Ridderinkweg 1, 7735 KG, Arriën
Tel 0529-463008
www.rozemarrie.nl, info@rozemarrie.nl

Mooi gelegen aan de brink te Arriën. Vanaf 
de boerderij start een prachtige wandelroute 

die ook weer bij ons eindigt. U kunt genieten 
op ons terras of binnen in de sfeervolle 
achterdeel terwijl de kinderen kunnen spelen 
in de stroschuur of op het erf. 

Open: gesloten zo. Verder zie website voor 
openingstijden buiten het seizoen. In het 
seizoen ma t/m za 10.00 – 20.00 uur. 

‘De Boer als Gastheer’
Tel 0523-235559 of 06-46342742
www.deboeralsgastheer.nl. 

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk 
dagje uit, of de vakantie van uw dromen?  

Op onze boerderijen is het genieten 
van talloze activiteiten en aantrekkelijke 
arrangementen voor jong en oud, zakelijk  
en particulier. Openingstijden: in de zomer 
en winter diverse mogelijkheden. Kijk voor 
meer informatie op de website.

Klompenatelier Dijkman
Lemelerweg 22, 8195 AD Luttenberg
Tel. 0572-301248, fax 0527-301180
info@klompen.nl, www.klompen.nl

Hoe mooi is het om van ambachtelijke 
klompen iets kunstigs te maken. Wat dacht 
u van de schaats- of skeeler klomp. Of 
wat dacht u van Rembrandt van Rijn zijn 
bekende Nachtwacht gemaakt op 30.000 
miniatuurklompjes, een project waaraan 
3 jaar is gewerkt. Open ma t/m vr 09.00 - 
17.00 uur, za 09.00 - 16.00 uur. 

IJshoeve Bosman
Posthoornweg 38, 7781 PK De Krim
Tel: 0524-571476 of 06-25513897
www.ijshoevebosman.nl. 

Ontdek de boerderij en het boerenleven 
tijdens het “klompenpad”. Leuk voor 
kinderen die aan de hand van een routeboek 
over ons boerenerf stappen. Hoe maken 
wij ijs, wat eten de koeien, hoe wordt een 
koe gemolken en nog veel meer vragen en 
opdrachten. Heb je goed je best gedaan dan 
verdien je het diploma “opperstalmeester” 
en een ijsje. Zonder afspraak meldt u zich in 
het seizoen in de winkel. Kosten rondleiding 

4.50 euro pp, kinderen 2-4 jaar 2.50 euro. In 
onze boerderijwinkel is ons eigengemaakte 
boerenijs, advocaat, boerenjongens, wichter 
en huwelijk te koop is maar ook andere 
streekproducten zoals kaas, honing, jam 
en leuke pakketjes om mee te nemen 
naar huis. Openingstijden: meivakantie 
en zomervakantie: dinsdag, woensdag, 
donderdag en zaterdagmiddag van 13.00u 
– 17.00u. Ons rustpunt is 7 dagen per 
week geopend hier kun je koffie/ thee en 
bekertjes ijs halen. Wilt u ons op andere 
tijden of buiten het seizoen bezoeken, neem 
contact met ons op of kijk voor actuele 
openingstijden op www.ijshoevebosman.nl

Coöperatieve Vereniging Vechtdalproducten, 
www.vechtdalproducten.nl 

Het is een samenwerkingsverband 
van producenten en afnemers van 
streekproducten uit het hele Vechtdal. Ook 
zijn er horecabedrijven bij aangesloten, wilt u 
ook genieten van de producten uit de streek, 
kijk dan op onze site. 

Beeldentuin Witharen,  
Tevens Meubel- en Keramiekgalerie 
Witharenweg 24, 7738 PG Witharen
Tel: 0523-676272 of 06-27876388 
www. atelierwitharen.nl
info@atelierwitharen.nl

Bijzonderheden 
Een authentiek boerenerf met Beeldentuin van 

1 ½ ha, elk jaar een nieuwe expositie van ruim 
100 beelden van 10-12 kunstenaars. Binnen 
expositie van keramiek, schilderijen, meubels 
ed.  Gratis toegang.  Zomerexpositie Open:  
Pasen t/m sept.  op do. t/m zo. van 11u-17u en 
op afspraak;  Gedurende het hele jaar kunt u 
op afspraak de Meubel -en de Keramiekgalerie  
bezoeken en/of een workshop klei of hout 
boeken.

Ommen

Ommen

Rokes Erf Klompenpad,  
maïsdoolhof, boerenbosgolf 
Dwarsweg 1, 7735 KS Arriën/Ommen
Tel 0523-676289, www.rokeserf.nl
rokeserf@xs4all.nl. 

Boerderij met activiteiten voor groot en 
klein. Klompenpad: ontdekkingstocht over 
de boerderij 3.- euro). Boerenbosgolf: met 
klompstick en bal door het bos (3.- euro). 
Maisdoolhof: dwalend op zoek naar ‘de vrolijke 
beestenbende’ (2,- euro). Open: 26 mei t/m 
okt. van wo t/m za van 13.30-17.30 uur en op 
afspraak. Zie website voor arrangementen. 
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Lemele

Aan ’t Zandeinde, 
Kijk- Doe- en Zorgboerderij
Zandeinde 1, 8148 PS Lemele
Tel. 06-22684734 of 06-13608964
info@zandeinde.nl, www.zandeinde.nl

Op een originele manier kennismaken 
met het Sallandse boerenleven. Alleen op 
afspraak; biggetjes knuffelen, een rondleiding 

met uitleg en DVD over onze kleinschalige 
varkenshouderij en even uitblazen op het 
terras of belevingspad. Kosten: 5,- euro p.p. 
(tot 3 jr gratis), incl. koffie/thee/ranja. 

Start biggen knuffelen om 10.00 en 14.00 
uur. Open: hele jr, m.u.v. za middag zon- 
en feestdagen. Alleen op afspraak. Ook 
groepsarr. mog. (prijs en progr. op aanvraag). 

Landleven
Balkbrug

Register

Wijngaard de Reestlandhoeve
Hoofdweg 21
7707 RB Balkbrug
Tel. 0523-648612
www.reestlandhoeve.nl 

Laat u verrassen door de Reestlander wijnen. 
Wijnwandelpad in de wijngaard en maak 
kennis met de wereld van de Nederlandse 

wijn. Ook geschikt voor kinderen met o.a. 
een ranjaproeverij. 
Openingstijden: zie www.reestlandhoeve.nl/
openingstijden.html. Entree wijnwandelpad 
tijdens het seizoen 2,50 euro p.p., kndn 
gratis. Proeven/consumptie voor eigen 
rekening. Het startpunt van een bijzondere 
belevenis, zie www.reestlandhoeve.nl/
belevenissen.html 

Hardenberg

Streekproduktenwinkel de Baander, 
Kromme Steeg 1, 7772 AC Hardenberg
Tel. 0523-273755. 

De Baander, de streekproductenwinkel uit 
Hardenberg zorgt voor (h)eerlijke producten 
zo van de boerderij. En er zijn originele 
cadeautjes uit de streek voor thuis. 
Ma, wo, do, vr 09.30-18.00 uur,  
di 13.00-18.00 uur, za 09.30-17.00 uur.

Aspergeboerderij/kookstudio  
Het Nijenhuis, Fam. Nijhuis  
Rheezerweg 127, 7795 DB Diffelen 
tel. 0523 251866, fax 0523-252134
www.hetnijenhuis.nl

Tuinbouw, akkerbouw, vollegrondsgroente 
en fruit. Particulieren kunnen dagelijks 
terecht voor verse producten, informatie en 

gratis receptenboekjes. Openingstijden voor 
de verkoop van asperges en aardbeien: v.a. 
half apr, ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur. 
Rondl. Voor groepen alleen op afspr. Nu ook 
het gehele jaar workshops in de nieuwe 
kookstudio ‘De Delle’. Voor meer informatie 
over de asperges, aardbeien, verschillende 
arrangementen en kookworkshops, kijk op 
onze site.

Sierteelt, vleesvee en akkerbouwbedrijf 
Veurink,Rheezerweg 58, 7794 RH Rheeze
Tel. 0523-264461. 

Naast bezichtiging van het bedrijf, waarbij de 
bezoeker zichzelf d.m.v. informatie stencils 
kan rondleiden, is er een maïsdoolhof met 
uitkijktoren. Openingstijden jul t/m sept. ma 
t/m za van 10.00-17.00 uur. Tevens verkoop 
van aardappelen en boerenijs.
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Landleven Cultuur
Gramsbergen

Hardenberg

De Oelemölle, Molenplein Hardenberg
Tel. 0523-260094.

De Oelemölle is een stellingmolen met 
de functie van korenmolen. De gemeente 
Hardenberg is de eigenaar van de molen. De 
molen is, bij voldoende wind, geopend op do 
en za van 14.00-17.00 uur. Anders op afspraak.

Bierbrouwerij en proeflokaal Mommeriete 
De Oostermaat 66, 7783 BX Gramsbergen 
tel. 0524-562511, 06-12241086
www.mommeriete.nl, info@mommeriete.nl

Een familiebrouwerij waar in de koperen 
ketels met liefde bieren van hoge en lage 

gisting worden gebrouwen. Het authentieke, 
ruim 150 jaar oude café van de brouwerij is 
alle dagen open v.a. 10.00 uur. Met terras 
aan het water en een speelweide. U kunt 
rondleidingen, proeverijen en workshops 
bierbrouwen volgen op afspraak.

Streekmuseum ’t Stadhuus, Voorstraat 34, 
7772 AD Hardenberg, tel. 0523-265624, 
historiekamer@solcon.nl 

www.historiekamer.nl, Vaste collectie o.a. 
stijlkamer, Saksische keuken, fossielen en 
archeologische vondsten. Wisselexposities: 
‘Van klapbroek tot …’ over spinnen en weven 

tot ondergoed en streekdracht. ‘De sfeer van 
weleer’ de ontwikkeling van verlichting en 
verwarming in het begin van de twintigste 
eeuw. Openingstijden: apr. t/m sept. di t/m za 
13.30-16.30 uur. Rolstoeltoegankelijk. Entree 
2 euro. In de Historiekamer is de bibliotheek 
van de Historische Vereniging Hardenberg 
gevestigd. Deze is gratis te bezoeken.

Protestantse Boomhofkerk
Boomhofstraat 5

Met een toren uit 1776 en in het interieur 

enkele 14e eeuwse grafstenen. Bezichtiging 
van de kerk is mogelijk via een afspraak met 
het Historisch Cultureel Info Centrum Vechtdal 
aan het Meiboomplein 4, tel. 0524-561639.

Zwiers Meubelmakerij
Bossinkkamp 2A, 7683 SL Den Ham 
Tel. 0546-671601
www.meubelmakerijzwiers.nl 
info@meubelmakerijzwiers.nl

Openingstijden di t/m vr 09.30 -12.00 
uur en 13.30-16.30 uur, za 09.30-12.00 
uur en 13.30- 16.30 uur. Hier vindt u een 
werkplaatsinrichting van een schrijnwerker 
rond 1900. Verder kunt u meemaken hoe 
op ambachtelijke wijze unieke keukens en 
meubels worden gemaakt.

Melkveebedrijf ‘De Vosseboer’ Boerderij-ijs
Vosseboerweg 18, 7683 SH Den Ham
Tel 0546-671503 
www.devosseboer.nl
devosseboer@hetnet.nl

Vrije toegang. Gelegen aan de rand van 
het Vechtdal/Twenterand. Heerlijk fietsen/
wandelen in bosrijke omgeving. Mei t/m sept. 
vers schepijs/sorbet. Hele jaar door verpakt 
ijs/koffie/thee. Gelegenheid om koeien/kalfjes 
te bewonderen, volop kinderspeelplezier. 
Openingstijden van mei t/m september 09:00 
uur tot 21:00 uur, zondags gesloten. 

Nieuwleusen

Ommen

Museumboerderij “Den Hof”, 
Kanaalweg Oost 39/a, 7691 CC 
Bergentheim, tel. 0523-231961
www.museumdenhof.pe2bz.nl 

Het bezoeken zeker waard. Er zijn wisselende 
exposities te bezichtigen bv: exotische 
schelpen, siergesteente, oude fotocamera’s, 
poppen, keramiek, schilderijen en tekeningen. 
Open: voorjaar t/m herfstvak. di t/m vr 10.00-
16.00 uur, groepen op afspraak, entree gratis.

Galerie Korpershoek, Oosterveen 27,  
7711 BN Nieuwleusen, tel. 06-41150897, 
www.galeriekorpershoek.nl
info@galeriekorpershoek.nl

Open op vrij. t/m zo. van 13.00 tot 17.00 
uur, 1e zo. van de maand gesloten. Gratis 
entree. In een mooie ambiance ziet u grote 
tentoonstellingsruimtes met schilderijen, 
brons, glas en keramiek.  
Zie de website voor lopende exposities.

De Witte of Lambertuskerk, Scholtensdijk. 
info: dhr. Meerveld, tel. 0523-262216 

Dit éénbeukig, gepleisterd kerkje dateert 
uit 1240. Bezichtiging is mogelijk op 
afspraak. In juli en augustus geopend op 
woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur.

Museum Zichtbaar Verleden
Kloosterdijk 178b, 7693 PS Sibculo
Tel. 0523-240998
www.kloostersibculo.nl. 

Restanten en geschiedenis van het 
cisterciënzer klooster ‘’Groot Galilea’’, 

fossielen uit de zandafgravingen, genealogie, 
oude gebruiksvoorwerpen enz. Tevens 
is er op de eerste zaterdag van juli een 
nostalgische wasdag. Open: van 1 april t/m 
31 oktober elke middag van 13:30- 16:00 
uur, behalve op zon- en feestdagen. Gratis 
entree, vrije gift.

Galerie Aly SchutteEric 
Schutte en Anna-Christie Warner-Schutte
Dalmsholterweg 6, 8147 RB Giethmen
tel. 0529-456361, info@alyschutte.nl

Expo van schilderijen van wilde planten en 
bloemen. Eigen kunstuitleen, Workshops 
voor groepen. Open: di van 13-17 uur, 

vr en za van 10-17 uur en op afspr. 
Voorjaarsexpositie 26 t/m 28 februari (do-zat, 
10-17 uur). Kreatieve Zomermarkt 16 t/m 18 
juli (do-zat, 10-17 uur). Kunstmarkt m.m.v. 
verschillende kunstenaars. 30 juli, 31 juli  en 
1 augustus (do-zat, 10-17 uur). 
Najaars-expositie 26 t/m 28 november  
(do-zat, 10-17 uur).

Kaasboerderij & Schilderijenhuis Heileuver 
Dalmsholterdijk 17, 8146 PE Dalmsholte 
tel. 0529-458232

KOEIEN, KAAS & KUNST. Melk- veebedrijf, 
een kaasmakerij, boerderijwinkel met 
kaas, zuivel en streekproducten. In het 

schilderijenhuis een wiss. expo van 
eigentijdse kunst uit de regio of ver 
daarbuiten. Stallen/galerie vrij toeg. 
Rondl. kaasmakerij in juni, juli en aug op 
do.mi 14.00 uur. Toegang: 3,50 euro p.p. 
Groepen op afspr. www.heileuver.nl,  
info@heileuver.nl.

Register

Landgoedcentrum Vilsteren
www.landgoedvilsteren.nl

Landgoedcentrum Vilsteren is het ideale 
startpunt voor een wandeling over het 
bijna 1.053 hectare grote, particuliere 
landgoed Vilsteren. U kunt er informatieve 

routebeschrijvingen krijgen van diverse 
mooie wandelingen (lang en kort) over het 
landgoed. Het landgoedcentrum is gevestigd 
in een oude boerderij (Erve Borrink) naast 
de kerk in Vilsteren. Zie voor bijeenkomsten, 
openingstijden en meer informatie  
www.landgoedvilsteren.nl. 

Multifunctioneel Centrum Carrousel,
Van Reeuwijkstraat 5, 7731 EH Ommen
Tel. 0529-452047, info@carrousel-ommen.nl. 
www.carrousel-ommen.nl  

Zwembad, Sporthal, Cultureel Centrum, 
Theater. Iedere gebruiker/huurder in de 
Carrousel  heeft zijn eigen openingstijden. 
Algemene openingstijden gedurende het 
seizoen(sept. t/m mei): ma t/m vr  
08:30-22:00 uur, za: 09:30-12:30 uur,  
zo: 09:30-13:30. 

In de omgeving

Cultuur
Balkbrug

Wijngaard de Reestlandhoeve
Hoofdweg 21, 7707 RB Balkbrug
Tel. 0523-648612, www.reestlandhoeve.nl. 

Laat u verrassen door de Reestlander 
wijnen. Wijnwandelpad in de wijngaard 
en maak kennis met de wereld van de 
Nederlandse wijn. Ook geschikt voor 

kinderen met o.a. een ranjaproeverij. 
Openingstijden: zie www.reestlandhoeve.nl/
openingstijden.html. Entree wijnwandelpad 
tijdens het seizoen 2,50 euro p.p., kndn 
gratis. Proeven/ consumptie voor eigen 
rekening. Het startpunt van een bijzondere 
belevenis, zie www.reestlandhoeve.nl/
belevenissen.html

Dalfsen

Dedemsvaart

Molen de Star,  
De Omloop, Balkbrug.  
Groepen op afspr., tel. 0523-656610. 

Achtkantige korenstellingmolen, gebouwd in 
1848 en in 1974 verplaatst naar deze plek aan 
de rand van Balkbrug. Openingstijden: gehele 
jaar geopend op woe van 14.00 uur tot 16.00 
uur en op za van 09.30 uur tot 13.00 uur.

De Westermolen, tel. 0529-434719
De molen staat op de hoek  
Molenstraat/Beatrixstraat.

Gebouwd in 1818, is in 1987 gerest. Open, 
mits een vrijw. molenaar aanwezig is, op za 
van 10.00-12.30 uur. De toegang is gratis.

Expo Madrid 
Tolhuisweg 5, 7722 HS Dalfsen
Tel. 0529-458585

Vaste expositie kopie van de Nachtwacht,
daarnaast wisselende expositie. Open: ma 
t/m za 10.00-17.00 uur, zo 11.00-17.00 uur.

Expositiecentrum gemeentehuis Dalfsen
Raadhuisstraat 1, postbus 35,  
7720 AA Dalfsen, tel. 0529-488388.

Open: iedere werkdag 08.30-16.30 uur,  
ma tot 19.00 uur.

R.K. Kerk, H. Cyriacus,  
Wilhelminastraat 23 in Dalfsen 
 

Geopend in de maanden juli en aug. op di: 
14.00 tot 16.30 uur, op do: 10.00 tot 12.00 uur, 
op Blauwe Bogendagen: 14.00 tot 16.30 uur.

Grote Kerk
Voor inlichtingen: tel. 0529-401683. 

Deze kerk dateert nog uit de 15e eeuw. De 
toren en de kerk zijn deels uit turf-, deels uit 
baksteen opgetrokken. In de kerk bevindt 

zich de kapel van het geslacht Rechteren. 
In 2008 is de kerk geheel gerenoveerd. 

Open van mei t/m sept. op di van 14.00-
17.00 uur en op do van 10.00-12.00 uur. 
Ook op monumentendag geopend.

Kerkje Oud-Avereest,  
vallende onder Monumentenzorg.

Van sep-mei elke 3e zo v.d. maand om 15.00 
uur een concert.

Streekmuseum “De Kalkovens”
Oude Zuidwolderstraat 13,  
7701 AZ Dedemsvaart, tel. 0523-615810
(Groepen op afspraak, tel. 0523-615059)
www.hvavereest.nl. 

Op het kalkoventerrein vindt u drie 
gerestaureerde kalkovens, de oudheidkamer 

(in het voormalige leshuus), een turfschuur en 
authentiek turfschip en een gerestaureerde/
geconserveerde gashouder (rijksmonument) 
met een geheel nieuwe functie! Permanente 
en wisselende exposities. Openingstijden: 
museumweekend - 1 nov op di. t/m zo. van 
14.00-17.00 uur. Entree: volw. 3,- euro en 
kind. 1,- euro. 

Gramsbergen

De Anermolen
Anerveenseweg 26, 7784 DD Ane
tel. 0523-268009, molenaar 0524-561264. 

De molen vervangt een oudere molen die 
in verval was geraakt. Hij staat op een belt 
van 3,5 m. hoog. De Anermolen is van 
het bouwjaar 1864. Open: iedere za van 
13.00-16.30 uur, alle spec.molendagen, 
monumentendag etc., groepen op afspraak.

Historisch Cultureel Infocentrum Vechtdal, 
Meiboomplein 4, 7783 AT Gramsbergen
Tel. 0524-561639
www.infocentrumvechtdal.nl. 

Een informatieve en interessante 
presentatie van het Vechtdal met o.a. een 
schitterende film over de Vecht met als 

titel: “Van bron tot monding”. Permanente 
tentoonstelling Slag bij Ane plus gevonden 
munten uit de 13e eeuw. Open: ma t/m vr 
10.00-17.00 uur, za 10.00-16.00 uur. 

Gesloten zo- en feestdagen en op ma van  
1 nov - 1mrt. (groepsarr. op afspr.), volw. 
2,50 euro en kndn 5 t/m 12 jr. 1,50 euro.
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Cultuur Cultuur
Ommen

Konijnenbelt, Zwolseweg 5, Ommen. 
Molenaar: Vogelzang, tel. 0529-459104. 

Draaivaardige molen. Draait op 
onregelmatige tijden. Voor bezichtiging 
afspraak maken met de molenaar.

Nederlands Hervormde Kerk, 
Kerkplein Ommen. 

In deze kerk bevindt zich een Romaans 
doopvont van Bentheimer zandsteen en 
een 17e eeuwse preekstoel. Bezichtiging 
mogelijk in juli en aug vr 19.00-21.00 uur.

R.K. Kerk, St. Brigitta
Nering Bögelstraat 1 in Ommen. 

Tijdens de zomervak.open voor bezichtiging 
op di van 10.00-12.00 uur en tijdens de 
Ommer Bissingh. 

Rooms Katholieke Kerk
Vilsteren uit 1897. Deze kerk bezit een zeer 
mooie Kruiswegstatie van de kunstenaar 
Asperslagh. 

Bezichtiging mogelijk van 1 apr t/m 
herfstvakantie, dagelijks van 10.00-16.30 uur.

Educatief Centrum “Vecht-Regge’’ te Ommen. 
www.vecht-regge.nl, tel 0529-453288

Op landgoederen (zoals Eerde en Het 
Laer) en natuurgebieden verzorgen 
wij thematische wandelingen (natuur, 
landschap, Krishnamurti in Ommen) 
voor congresgangers, bedrijfsuitstapjes, 
familiedagen enz. Ook audiovisuele 
presentaties op uw verblijfslocaties.

Beeldentuin Witharen,  
Tevens Meubel- en Keramiekgalerie
Witharenweg 24, 7738 PG Witharen. 
Tel: 0523-676272 of 0627876388
www.atelierwitharen.nl
info@atelierwitharen.nl

Een authentiek boerenerf met Beeldentuin 
van 1½ ha, elk jaar een nieuwe expositie van 
ruim 100 beelden van 10-12 kunstenaars. 
Binnen expositie van keramiek, schilderijen, 
meubels ed. Gratis toegang. Zomerexpositie 
open: pasen t/m sept. op do. t/m zo. van 
11u-17u en op afspraak; gedurende het 
hele jaar kunt u op afspraak de Meubel- 
en de Keramiekgalerie bezoeken en/
of een workshop klei of hout boeken. 

Atelier De Tweede Kamer. 
Hammerweg 9, 7731 AH Ommen 
Tel. 0529-451463
hcveneman@hotmail.com,  
www.keramiekalexandraveneman.nl. 

Atelier voor kunst en keramiek. 
Gemoedelijke kijktuin wat tevens een 
rustpunt kan zijn voor een kopje koffie/thee. 
Mogelijkheden voor workshops, cursussen. 
Geopend: alle dagen bij aanwezigheid.  
Kijk voor meer informatie op de website.

Landbouwmuseum Besthmenertol, 
Hammerweg 59a, 7731 AJ Ommen. 

Laat u meeslepen naar oude tijden. Beleef 
hoe men vroeger ploegde, zaaide, oogstte 

en leefde. Openingstijden: van 1 mei t/m 31 
okt. woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 
uur. Ingang via het Natuurinformatiecentrum. 
Entreeprijs 2,- euro p.p. voor volw. en 
kinderen t/m 12 jaar gratis.

De Vilsterse Molen
www.landgoedvilsteren.nl 
Bezichtiging op afspr. ook mog: 
tel. 0529- 458371. 

Openingstijden: mei t/m sept. elke do, za 
en 2e zo v.d. mnd van 13.30-16.30 uur. 
Naast de molen vindt u in Vilsteren ook het 
Landgoedcentrum.Het landgoedcentrum 
is gevestigd in een oude boerderij (Erve 
Borrink) naast de kerk in Vilsteren.  
Kijk voor actuele tijden en 
activiteiten op de website. 

In de omgeving

Museum Staphorst
Gemeenteweg 67, 7951 CE, Staphorst
Tel. 0522-462526
info@museumstaphorst.nl. 

Museum Staphorst biedt u volop de 
gelegenheid om het cultuurrijke heden 
en verleden van het dorp te ontdekken 
o.a. klederdracht en stipwerk. In juli en 

augustus zijn er een aantal kledingveilingen 
en klederdracht shows. In oktober wordt 
een streekgerechtendag gehouden. 
Openingstijden: 1-4-2014 tot 31-10-2014: van 
10.00-17.00 uur; 1-11-2014 tot 31-3-2014: 
woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 
13.00-17.00 uur. Entreeprijzen: volwassenen 
4,- euro en kinderen 2,50 euro. Kijk voor meer 
informatie op: www.museumstaphorst.nl

Nederlands Bakkerijmuseum
Kerkhofstraat 13, 8051 GG Hattem
Tel: 038-4441715
www.bakkerijmuseum.nl. 

In dit belevingsmuseum genieten jong en oud 

op originele manier van de geschiedenis van 
brood en banket. Openingstijden: di-za van 
10.00-17.00 uur. Alle schoolvak. ook op zo en 
ma van 13.00-17.00 uur. Gesloten op oud- en 
nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, Koninginnedag, 
1e Pinksterdag en 1e Kerstdag.

Slagharen

Staphorst

Streekhistorisch Centrum  
“Het Oale Meestershuus”
Herenstraat 24, 7776 AJ Slagharen
www.slagharen.net, tel. 0523-684719. 

Streekmuseum met stijlkamer, 
grootmoeders keuken, ouderwetse kelder, 

schoolklasje, grutterswinkel. Tevens 
wisselexposities. Tevens Tourist Info 
folderservice. Fietsroutes verkrijgbaar.

Openingstijden: apr t/m okt; ma 13.30-16.00 
uur, di t/m vr 10.00-16.00 uur. Entree 2,- euro 
kndn tot 12 jr. gratis.

Korenmolen De Leijen
Gemeenteweg 364, 7951 PG Staphorst.

Register

Dominicanenklooster en kerk, 
Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle
Tel. 038-4254400
www.kloosterzwolle.nl. 

Het klooster en de kerk zijn in neogotische 
stijl opgetrokken en hebben een bijzonder 
interieur. Open: di t/m vr 13.30-16.30 en za 
13.00-16.30 uur. Elke eerste zaterdag van 
de maand vindt er van 14.00-15.00 uur een 
rondleiding plaats. Groepen in overleg.

Anton Pieck Museum
Bezoekadres: Achterstraat 46-48, 
8051 GC Hattem
Tel. 038-4442192, fax: 038-4440612
www.antonpieckmuseum-hattem.nl 
info@antonpieckmuseum.nl

Dit museum biedt werk aan van de tekenaar, 
graficus, schilder en illustrator Anton Pieck: 
etsen, houtsneden, ingekleurde tekeningen 
en droge naalden. Te zien zijn de werktafel 
en etspers. Open: maandag t/m zaterdag 

10.00-17.00 uur. Zondag 13.00-17.00 uur. 
Schoolvakanties di t/m za 10.00-17.00 uur en 
zo en ma 13.00-17.00 uur. Hemelvaartsdag, 
2e paasdag, 2e pinksterdag en 2e kerstdag: 
13.00-17.00 uur. Gesloten: oud- en 
nieuwsjaarsdag, 1e paasdag, Koninginnedag, 
1e pinksterdag en 1e kerstdag en v.a. 2e 
zaterdag in januari t/m 31 januari. 
Entree volwassene: 7,50 euro, 
CJP 6,- euro, kndn 4 t/m 12 jr 3,25 euro, 
groepen > 15 pers. 6,75 euro, 
gezinskaart 15,50 euro, rondl. 35,- euro

Klompenatelier Dijkman
Lemelerweg 22, 8195 AD Luttenberg
Tel. 0527-301248, fax 0527-301180. 
info@klompen.nl, www.klompen.nl

Hoe mooi is het om van ambachtelijke 
klompen iets kunstigs te maken. Wat dacht 

u van de schaats- of skeeler klomp. Of 
wat dacht u van Rembrandt van Rijn zijn 
bekende Nachtwacht gemaakt op 30.000 
miniatuurklompjes, een project waaraan  
3 jaar is gewerkt. 
Open ma t/m vr 09.00 – 17.00 uur, 
za 09.00 – 16.00 uur. 

Voerman Museum Hattem
Achterstraat 46-48, 8051 GC Hattem
Tel. 038-4442897, 
www.voermanmuseumhattem.nl. 

Achter de fraaie historische gevels van het 
Voerman Museum Hattem gaat een schat 
aan historische objecten (Dikke Tinne, 
Daendels, Hoenwaard) en kunstwerken 

(Voerman junior en senior, Jo Koster) 
schuil. Er is een audiotocht en speurtocht 
beschikbaar. 
Open: di t/m za 10.00-17.00 uur, alle 
schoolvakanties ook zo en ma 13.00-17.00 
uur. Rolstoeltoegankelijk. Entree volw. 7,50 
euro. CJP 6,- euro. Kndn. 4 t/m 12 jaar 
3,25 euro. Groepen >15 pers. 6,75 euro. 
Gezinskaart 15,50 euro. Rondl. 35,- euro.

Stedelijk Museum Zwolle
Melkmarkt 41, Zwolle, tel. 038-4214650
www.stedelijkmuseumzwolle.nl. 

Di t/m zo 11.00-17.00 uur. De cultuurhistorie 
van Zwolle en regio naast of tegenover de 
actuele kunst.

Zwiers Meubelmakerij
Bossinkkamp 2A, 7683 SL Den Ham.  
Tel. 0546-671601
www.meubelmakerijzwiers.nl 
info@meubelmakerijzwiers.nl 

Openingstijden di t/m vr 09.30-12.00 
uur en 13.30-16.30 uur, za 09.30-12.00 
uur en 13.30-16.30 uur. Hier vindt u een 
werkplaatsinrichting van een schrijnwerker 
rond 1900. Verder kunt u meemaken hoe 
op ambachtelijke wijze unieke keukens en 
meubels worden gemaakt.

Verteltheater de Verhalenboot /  
Waterval Internationaal Vertelfestival 
Pletterstraat 20
Tel. 038-4239659
www.deverhalenboot.nl. 

Drijvend vestzaktheater met magnifiek 
uitzicht, rode velours en oergezellige bar, in 
de historische binnenstad van Zwolle. De 

Verhalenboot is in Nederland een belangrijke 
aanjager van de vertelkunst. Ze heeft ook 
de Vertelacademie en organiseert Waterval 
Internationaal Vertelfestival (5, 6 en 7 juni 
2015): drie dagen (inter-)nationale vertellers 
en livemuziek. In het theater op zaterdagen: 
vertelvoorstellingen/cursussen, maandagen 
concerten, woensdagen open vertelpodium. 
Aanvang altijd 20.30 uur.

Nationaal Tinnen Figuren Museum, 
Markt 1, 7731 DB Ommen, tel. 0529-454500
www.tinnenfigurenmuseum.nl.

 
Tientallen diorama’s en > 200.000 tinnen 
figuurtjes. ‘’De Slag bij Waterloo’’, ‘’De Slag 
bij Ane’’ (de Drenste Gulden Sporenslag). 
Naast de vaste collecties zijn er voor 2015 

wisseltentoonstellingen.  
Openingstijden: apr. t/m okt.: di. t/m za/  
11.00-17.00uur, zon.-en feestdagen 
13.00-17.00uur. nov. t/m mrt.: za/ 
11.00-17.00 uur zon.- en feestdagen 
13.00-17.00 uur, in de schoolvakanties 
geopend als op zat. 1e kerstdag en 
nieuwjaarsdag gesloten. Groepen op 
afspraak ook buiten openingstijden. 

Streekmuseum, Den Oordt 7, Ommen
Tel. 0529-453487, www.museum-ommen.nl. 

Gevestigd in een unieke zeskantige 
houtzaagmolen en in een herbouwd Tolhuis. 
Tijdens openingstijden bezichtiging molen 
mog. Stadsrondleiding en fietstochten met 
gids mogelijk v.a 8 pers. Info Streekmuseum 

Ommen of Peter Kramer (0529-452769) 
Open: feb. t/m dec. di t/m vr 10.00-17.00 
uur en za 13.00-16.30 uur + juli en aug. 
ma 13.00-21.00 uur, groepen in overleg, 
entree volw. 3,- euro, kndn t/m 12 jr. 1,50 
euro, groepen v.a. 15 pers. 65+, MJK en 
CJP 2,50 euro, familiekaart (2 ouders/
verzorgers met kndn t/m 12 jr) 8,50 euro. 
Rolstoeltoegankelijk.

Molen “Den Oordt”

Molen “Den Oordt” is een stellingmolen 
uit 1824. Tevens bevindt zich hier het 
Streekmuseum. De molen is te bezichtigen 

van apr t/m okt op di t/m vr 10.00-17.00 
uur en za 13.00-16.30 uur. In jul en aug 
ook ma 13.00-21.00 uur. In juli en aug 
iedere maandagavond van 17.00-21.00 uur 
Sallandse markt.

Besthmener Molen
Hammerweg 59a, 7731 AJ Ommen. 
Molenaars Luuk Vogelzang en Simon van 
Kampen, tel. 0529- 452739. 

De Besthemer Molen is draaivaardig en 
begin 2010 ook maalvaardig. Hij draait elke 
woensdagmiddag en elke 1e zaterdag van de 
maand van 13.30 - 16.00 uur. Molen 
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Kids
Ommen

Ommen

Dalfsen

Dedemsvaart

Hiawatha Actief, Brinkweg 2, 7722 VA Dalfsen
Postadres: Postbus 62, 7720 AB Dalfsen
Tel. 0529-436066, www.hiawatha-actief.nl. 

Leuk met de kids: kano-afzaktocht of met 

een motorboot de Vecht op, Geocaching 
(schatzoeken met GPS), handboogschieten 
(speciale kinderbogen), boerengolf 
(kinderklompen), soccergolf en vlotbouwen.  
De BBQ Donut (10-pers. ronde boot).

Kinderboerderij Dekibo
Langewijk 116, Dedemsvaart,
Tel. 0523-616667. 

Boerderij, kleinvee, eendenvijver, grote volière, 
speeltuin. Open: ma 12.30-16.00 uur, di t/m vr. 
08.00-16.00 uur en za en zo 14.00-17.00 uur.

Motorikpark / Camping ’t Reestdal
De Haar 5, Balkbrug, tel. 0523-656232. 
info@reestdal.nl
www.reestdal.nl

Klimmen, hangen, zweven en spetteren in 
het outdoorspeelpark. Gratis spelen bij een 
pannenkoekarr. op woensdag en zondag, 
overige dagen op afspraak.

Speeltuin Madrid, Tolhuisweg 5, 
7722 HS Dalfsen, tel. 0529-458585. 

Aparte speeltuin voor kndn tot 6 jaar.

Kids
Balkbrug

Hardenberg

Overdekte Waterspeeltuin  
bij Familiecamping De Belten 
Grote Beltenweg 11, 7794 RA Rheeze 
Tel. 0523-262264, www.debelten.nl

Overdekt zwem- en speelparadijs met  
rotsblokken, klimhelling, familieglijibaan, 
boomstammen als waterkanon en diverse 
spuitfiguren. 

Landhoeve Zwieseborg  
Hardenbergerweg 23, 
7778 HP Loozen (Hardenberg),
tel 0524 - 563200
info@zwieseborg.nl
www.zwieseborg.nl. 

Kinderboerderij, dierenweide, skelters, 
natuurgebied met pontje en uitkijktoren, 
restaurant, boot- en huifkartocht. Avonturen 
pad: Speeltoestellencircuit met hindernissen! 
Ook overnachtingsmogelijkheden en 
evenementen (www.zwieseborg.nl).

Cobus Speelkasteel, Kinderkampeerdorp 
de Zandstuve, Grote Beltenweg 3, 
7794 RA Rheeze. Tel. 0523-262027. 

Overdekt speelparadijs voor kndn tot 11 jr. 
met glijbanen, ballenbaden en klimnetten 
etc. Openingstijden: zie www.zandstuve.nl

Subtropisch zwembad- en  
waterspeeltuin De Zandstuve 
Grote Beltenweg 3, 7794 RA Rheeze
Tel. 0523-262027, www.zandstuve.nl

Subtropisch zwembad, met peuter- en 
kleuterbad, 50 m. glijbaan en 2 bassins van 
1,39 cm diep. Hal- en water temperatuur 
30°C. Openingstijden zie www.zandstuve.nl.

Boerengolfbaan, Frisbeegolfbaan en 
Minicamping “Grenszicht”,  
(kamperen bij de boer)  
Radewijkerweg 70, 7791 RH Radewijk
Tel. 0523-216365
info@grenszicht.nl, www.grenszicht.nl

Nieuw in Overijssel, Frisbeegolfbaan. 
Ook kan men hier Boerengolfen, 

Kinderboerengolf, Beugelen, klootschieten, 
Maïsdoolhof, Familiefiets en kickbike/steps 
te huur. Kinderfeestjes op de boerderij. Alles 
kan in combinatie met div. arrangementen. 
Boerengolfbaan entr. volw 6,- euro p.p. Kndn 
tot 12 jaar 3,- euro p.p. Frisbeegolfbaan. 
Entree volw. 7,50 euro p.p. Kndn. tot 12 jr 4,- 
euro p.p. (vraag naar groepskorting) Open: 7 
dagen per week van 9.00 tot zonsondergang.

De Krim

IJshoeve Bosman 
Posthoornweg 38, 7781 PK De Krim
Tel: 0524-571476 of 06-25513897
www.ijshoevebosman.nl.

Ontdek de boerderij en het boerenleven 
tijdens het “Klompenpad”. Leuk voor  
kinderen die aan de hand van een routeboek 
over ons boerenerf stappen. Hoe maken 
wij ijs, wat eten de koeien, hoe wordt een 
koe gemolken en nog veel meer vragen en 
opdrachten. Heb je goed je best gedaan dan 
verdien je het diploma “opperstalmeester” 
en een ijsje. Zonder afspraak meldt u zich in 
het seizoen in de winkel. Kosten rondleiding 

4,50 euro p.p., kinderen 2-4 jaar 2,50 euro. In 
onze boerderijwinkel is ons eigengemaakte 
boerenijs, advocaat, boerenjongens, wichter 
en huwelijk te koop is maar ook andere 
streekproducten zoals kaas, honing, jam 
en leuke pakketjes om mee te nemen 
naar huis. Openingstijden: meivakantie 
en zomervakantie: dinsdag, woensdag, 
donderdag en zaterdagmiddag van 13.00u 
– 17.00 uur. Ons rustpunt is 7 dagen per 
week geopend hier kun je  koffie/ thee en 
bekertjes ijs halen. Wilt u ons op andere 
tijden of buiten het seizoen bezoeken, neem 
contact met ons op of kijk voor actuele 
openingstijden op www.ijshoevebosman.nl

Aan ’t Zandeinde, Kijk-, Doe- en 
Zorgboerderij, Zandeinde 1, 8148 PS Lemele
Tel. 06-22684734 of 06-13608964
info@zandeinde.nl, www.zandeinde.nl

Op een originele manier kennismaken met 
de boerderijdieren: wat kun je ermee? Bij ons 
mag je biggetjes vasthouden en knuffelen. 
Met rondleiding, een DVD en uitleg over 

onze kleinschalige varkenshouderij. Terras 
met speelattributen en fietscrosspad in bos. 
Alleen op afspr. Entree: 5,- euro p.p. (tot 
3jr. gratis). Ook kinderfeestjes op afspr. evt. 
met pofferpannenkoeken. Kosten: 75,- euro 
per groep. Hele jaar open m.u.v. zon- en 
feestdagen. Deze boerderij organiseert 
kinderfietsroute bij Lemele. Bel voor meer 
informatie.

Magisch Theater
Strangeweg 26, 7731 GV Ommen
Tel. 0529-455615 / 06-53552428
www.magischtheater.nl. 

Goochelshow voor jong en oud voorzien 
van de nodige humor. Tevens geschikt 
voor kinderfeestjes. Voorstelling magische 
zomershow: 15 juli t/m 21 augustus, elke 
dinsdag en donderdag om 19:00 uur.

Lemele

Register

Giga Konijnenhol, Beerze Bulten
Kampweg 1, 7736 PK Beerze
Tel. 0523-251398
www.gigakonijnenhol.nl. 

Overdekt speelparadijs met springkussen, 
ballenbak, touwbruggen, klimnetten, 

meeleeftheater, etc. Open: op wo, vrij, za 
en zo van 10.00-17.00, met rond 15.00 uur 
theatervoorstelling. Voorjaars-, herfst- en 
kerstvakantie dagelijks geopend van 10.00-
17.00 uur. Gesloten tijdens de meivakantie, 
Hemelvaart en Pinksteren, juli en aug, 1e 
Kerstdag en oud- en nieuwjaarsdag. 

Rokes Erf Klompenpad, Maïsdoolhof, 
Boerenbosgolf, Dwarsweg 1, 7735 KS 
Arriën/Ommen, 0523-676289,  
www.rokeserf.nl, rokeserf@xs4all.nl. 
 
Boerderij met activiteiten voor groot en klein.  
Klompenpad: ontdekkingstocht over de 

boerderij (3,- euro). Boerenbosgolf: met 
klompstick en bal door het bos (3,- euro). 
Maisdoolhof: dwalend op zoek naar ‘de 
vrolijke beestenbende’ (2,- euro). 
Open: 26 mei t/m okt. wo-za 
13.30-17.30 uur en op afspraak. 
Zie website voor arrangementen. 

Stadsboerderij “De Mars”, (achter sporthal 
Carrousel), Van Reeuwijkstraat 4, Ommen. 
Contactpersonen: E. Oudejans, tel. 0529-
453288, G. Pasjes, tel. 0529-453147.

Open: elke dag 14.00-17.00 uur. 
Koninginnedag, oud- en nieuwjaarsdag 
gesloten. 
Aanp. voor gehandicapten.

Any Tyme Snackerij & Speeltuin Ommen
Slagenweg 3A
Tel: 0529 463910
info@speeltuinommen.nl

Speeltuin Ommen is gevestigd bij Any 
Tyme Snackerij in Ommen. Het exterieur 
bij AnyTyme Snackerij ziet er, na de 
grootschalige verbouwing, pico bello uit. Er 
zijn ruim 40 binnen zitplaatsen gecreëerd en 
buiten ruim 100 zitplaatsen. Buiten kunnen 
kinderen springen, klimmen en of klauteren 

op een prachtig toestel terwijl ouders vanuit 
een ruime setting hun kinderen goed in 
de gaten kunnen houden. Ondertussen 
genieten ouders/begeleiders van een hapje 
en of drankje. AnyTyme heeft de afgelopen 
jaren meerdere prijzen gewonnen en 
staat in de landelijke cafetaria top 100. De 
gast krijgt een hoogstaand product in een 
zeer kindvriendelijke ambiance. Kom en 
laat je verrassen! Openingstijden: In de 
zomermaanden dagelijks tussen 10.30 - 
20.30 uur. In de winter op maandag gesloten.

Recrateam Recreatiewerk, Vrijthof 6a/b, 
7731 CN Ommen, tel. 0529-712002, 
www.recrateam.nl, info@recrateam.nl.

Wij verzorgen complete recreatieprogram-

ma’s op campings, bungalowparken en 
hotels. Inclusief werving, selectie, plaatsing 
en begeleiding van recreatiemedewerkers en 
verhuur en verkoop van thema materialen, 
kleding en schmink.

Spetterend dagje uit, Rederij Peters Ommen, 
Zwolseweg 4, tel. 0529-451924, 
www.rederijpeters.nl.

Neem je ouders op stap en maak een 
ontdekkingreis per kano over de Regge. 
Onderweg hebben we een aantal leuke 

opdrachten voor je. Of ga je mee als 
matroos aan boord van ons schip? Je 
mag zelfs even sturen in de stuurhut! 
Bij Rederij Peters is er van alles te doen 
o.a. kano- en sloepenverhuur, elektrische 
trikketocht, GPS Puzzeltochten etc. matie 
zie adv. pag. 24

Speelparadijs (Octo4kids), Haven Oost 32, 
7731 GT, Ommen, Tel: 0529-851488, 
www.octo4kids.nl, info@octo4kids.nl. 

In speelparadijs Octo4kids kunnen kinderen 
van 0-12 jaar naar hartenlust klimmen, 

glijden, klauteren en spelen. Op het terras 
is het aangenaam vertoeven onder het 
genot van koffie/thee. Voor de lekkere trek 
is er voor ieder wat wils uit de keuken. 
Entree 7,- euro per kind, ouders/verzorgers 
gratis. Open: wo t/m za 09.30-18.30 en  
zo 12.30-18.30 uur. Tijdens de 
schoolvakanties zijn wij alle dagen geopend.

Koe-Safari, Vechtdal Hoeve, Ridderinkweg 3, 
7735 KG Arriën (Gem. Ommen) op afspraak 
06-18720630, www.vechtdalhoeve.nl. 

Koe-Safari gekozen door ANWB: Winnaar 
meest innovatieve uitje van Nederland 
2012. Ga mee op Koe-Safari, een 
LOEI-goed idee! Samen met Simone op 
Koe-Safari, met tractor en huifwagen op 
zoek naar een unieke kudde Brandrode 

Runderen, een zeldzame Hollandse 
koe welke jaarrond leeft in een prachtig 
natuurgebied aan de oevers van de 
rivier de Vecht. Spa en Wellness voor 
Koe en Kalf! Kosten: 11,50 euro p.p. 
incl. koffie/thee en Krentenbrood, 8,50 
euro kndn incl. limonade en wat lekkers. 
Informeer svp naar de Koe-Safaridagen. 
Individueel aanmelden is mog., v.a. 10 
pers. gaat onze tractor van start. Durf jij de 
uitdaging aan om op koesafari te gaan?

Slagharen

Attractie- & Vakantiepark Slagharen,  
Zwarte Dijk 37, 7776 ZG Slagharen, 
tel. 0523-683000, www.slagharen.com. 

Geniet van meer dan 40 attracties in 
hét familiepark voor jong en oud. 

In de vakanties en weekenden is er een 
uitgebreid entertainment aanbod. 
Geopend vanaf 4 april. 
Openingstijden en ticketprijzen zijn 
dynamisch. Zie voor meer informatie 
www.slagharen.com.

Diverse locaties binnen de regio

‘De Boer als Gastheer’,  
0523-235559 of 06-46342742,
www.deboeralsgastheer.nl. 

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk 
dagje uit, of de vakantie van uw dromen?  

Op onze boerderijen is het genieten 
van talloze activiteiten en aantrekkelijke 
arrangementen voor jong en oud, zakelijk en 
particulier. Openingstijden: in de zomer en 
winter diverse mogelijkheden. Kijk voor meer 
informatie op de website.
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Klompenatelier Dijkman,  
Lemelerweg 22, 8195 AD Luttenberg, 
tel. 0527 – 301248, fax 0527 – 301180. 
info@klompen.nl, www.klompen.nl 

Hoe mooi is het om van ambachtelijke klompen 

iets kunstigs te maken. Wat dacht u van de 
schaats- of skeeler klomp. Of wat dacht u van 
Rembrandt van Rijn zijn bekende Nachtwacht 
gemaakt op 30.000 miniatuurklompjes, een 
project waaraan 3 jaar is gewerkt. Open ma 
t/m vr 9.00 - 17.00 uur, za 9.00 - 16.00 uur. 
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Kids Ontspan
Diverse locaties binnen de regio

Register

Hardenberg

Gramsbergen

Bierbrouwerij en proeflokaal Mommeriete, 
De Oostermaat 66, 7783 BX Gramsbergen, 
tel. 0524-562511/ 06-12241086, 
www.mommeriete.nl, info@mommeriete.nl. 

Een familie-brouwerij waar in de koperen 
ketels met liefde bieren van hoge en 

lage gisting worden gebrouwen. Het 
authentieke, ruim 150 jaar oude café 
van de brouwerij is alle dagen open v.a. 
10.00 uur. Met terras aan het water en 
een speelweide. U kunt rondleidingen, 
proeverijen en workshops bierbrouwen 
volgen op afspraak.

Openluchtzwembad “de Hattemat” (verw.), 
Hattemattestraat 5, 7783 BM Gramsbergen, 
tel. 0524-561336. www.hardenberg.nl.

Openluchtbad “Onder Ons”, Hoofdweg 71, 
7782 PP De Krim, tel. 0524-571335. 
www.hardenberg.nl.

Lemelerveld

Nieuwleusen

Openluchtbad “De Bargn’s”, 
Dorpstraat 35a, 7694 AB Kloosterhaar, 
tel. 06-23218097/ 0523-241800.

Stichting Zwembad Heidepark (natuurbad), 
Zwembadlaantje 1, 8151 PT Lemelerveld, 
tel. 0572-373301.

Gem. openluchtzwembad “De Meule”, 
Burg. Backxlaan 115, 7711 AC Nieuwleusen, 
tel. 0529-481633.

Lemele

Natuurcamping de Lemeler Esch 
T 0572-331241
Lemelerweg 16, 8148 PC Lemele 
F 0572-331243
info@lemeleresch.nl
www.lemeleresch.nl/yoga 

Volg yogales in de buitenlucht op De 
Lemeler Esch! Dagelijks les van 11 juli t/m 
19 augustus. Toegankelijk voor iedereen. 
Zowel arrangementen incl. kampeerplaats 
als losse lessen. Bij slecht weer worden de 
lessen gegeven in een open tent.

Ommen

Spa, Wellness & Fun, Beerze Bulten, 
Kampweg 1, 7736 PK Beerze, 
tel. 0523-251398, www.beerzebulten.nl. 

Met o.a. binnen- en buitenbad, 
waterspeeltuin, glijbaan, wild water kreek, 
borrelbanken, massage sproeiers en sauna-
faciliteiten. Wisselende openingstijden.

Zwembad de Slag, nieuw overdekt 
zwembad, sportboulevard 3, 7772 SL 
Hardenberg, tel 0523-289465, 
www.hardenberg.nl  

Het overdekte zwembad heeft de 
beschikking over een wedstrijdbad, een 
doelgroepenbad en een peuter- kleuterbad. 
Ook zijn er voorzieningen op het gebied van 
wellness en is er ruimte voor ontmoeten in 
de horecagelegenheid.

De Uitdaging, Grote Kattendijk 25-27, 
7695 TR Bruchterveld. Tel. 0523-231791. 
www.deuitdaginghardenberg.nl. 

Openingstijden: gehele week. Avontuurlijk 
culinair. Wij bieden een concept waarin 
avontuur en culinair genieten op een 
bijzondere manier hand in had gaan. Niet 
alledaags, wel de moeite waard.

Openlucht zwem- en spartelvijver,  
Gemeenteweg, t.o. sportpark, Sibculo. 

Informatie via Tourist Info Hardenberg. 
Met zandstrand en ligweiden.

Ontspan
Balkbrug

Heuveltjesbosbad (verwarmd openluchtbad), 
Meppelerweg 60, 7707 CP Balkbrug. 
www.hardenberg.nl, tel. 0523- 656473.

Dalfsen

Openluchtzwembad Gerner, tel. 0529-431882. 
Haersolteweg 14, 7722 SE Dalfsen, 

Dedemsvaart

Zwembad De Kiefer (overdekt), 
Nieuwewijk 14, 7701 PZ Dedemsvaart, 
tel. 0523-610123. www.hardenberg.nl.

Landhoeve Zwieseborg,  
Hardenbergerweg 23, 7778 HP Loozen 
(Hardenberg), tel 0524-563200,
info@zwieseborg.nl
www.zwieseborg.nl.

JENTL biedt o.a. lichaamsmassage, 
lichaamspakking, harsen en cosmetische 
hand- en voetverzorging aan op landhoeve 
Zwieseborg. Mogelijk i.c.m. overnachting, 
lunch, diner etc.

Ommen

Zwembad Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5, 
7731 EH Ommen, 0529-452047, 
www.carrousel-ommen.nl.

Overdekt zwembad, banen zwemmen, 
recreatief zwemmen of ontspannen in 
bubbelbad of stoomcabine. Kijk op de 
website voor de actuele openingstijden.

Stichting ’t Olde Manegepeerd, 
Lovènseweg 3, 8146 PK Dalmsholte, tel. 
0572-330223/ 06-12874764, 
www.manegepeerd.nl, info@manegepeerd.nl. 

Openingstijden: 9:00-12:00 uur en in overleg. 
Elke laatste zondag van de maand de kijk 
en doe dag. Met uitzondering de maand 
december. Snuffelen tussen de spullen en 
de paarden verwennen en leren kennen.

Beeldentuin Witharen, Tevens Meubel- en 
Keramiekgalerie, Witharenweg 24, 7738 PG 
Witharen. Tel: 0523-676272/0627876388. 
www. atelierwitharen.nl; 
info@atelierwitharen.nl

Een authentiek boerenerf met Beeldentuin 
van 1 ½ ha, elk jaar een nieuwe expositie 

van ruim 100 beelden van 10-12 kunste-
naars. Binnen expositie van keramiek, 
schilderijen, meubels ed.  Gratis toegang.  
Zomerexpositie Open:  Pasen t/m sept.  op 
do. t/m zo. van 11u-17u en op afspraak;  
Gedurende het hele jaar kunt u op afspraak 
de Meubel -en de Keramiekgalerie  bezoeken 
en/of een workshop klei of hout boeken

Sauna & Beauty Ommen, Stationsweg 29, 
7731 AX Ommen, tel. 0529-451945, 
info@sauna-beautyommen.nl, 
www.sauna-beautyommen.nl. 

Uitgebreid saunalandschap met alle 
faciliteiten; binnen- en buitensauna’s, 
infrarood, hot-whirlpool, Turks toombad, etc. 

Ruime beautyafdeling en saunarestaurant. 
Openingstijden: ma t/m za van 10.00 tot 
22.30 uur en zo van 11.30 tot 22.30 uur. 

Entree sauna 21,- euro (dagtarief) en 
16,- euro na 18:00 uur. Badjassen en 
badlakens te huur. Ma tot 17.00 uur 
damesdag. Beautybeh. op afspr.

Slagharen

Attractie- & Vakantiepark Slagharen, 
Zwarte Dijk 37, 7776 ZG Slagharen, 
tel. 0523-683000, www.slagharen.com. 

Geniet van meer dan 40 attracties 
in hét familiepark voor jong en oud. 
In de vakanties en weekenden is er 
een uitgebreid entertainment aanbod. 
Geopend vanaf 4 april. Openingstijden 
en ticketprijzen zijn dynamisch. 

Eten & drinken
Balkbrug

Wijngaard de Reestlandhoeve, Hoofdweg 21, 
7707 RB Balkbrug, tel. 0523-648612, 
www.reestlandhoeve.nl. 

Laat u verrassen door de Reestlander wij-
nen. Wijnwandelpad in dewijngaard en maak 
kennis met de wereld van de Nederlandse 

wijn. Ook geschikt voor kinderen met o.a. 
een ranjaproeverij. Openingstijden: zie onze 
site. Entree wijnwandelpad tijdens het 
seizoen 2,50 euro p.p., kndn gratis. Proeven/ 
consumptie voor eigen rekening. Het start-
punt van een bijzondere belevenis, zie 
www.reestlandhoeve.nl/belevenissen.html

Proefkamer het Reestdal/Camping ’t Reestdal
De Haar 5, Balkbrug, 
tel. 0523 656232.
www.proefkamerhetreestdal.nl

Bistro à la card eten met de smaken uit het 
Reestdal. Heerlijke ambachtelijk pannenkoe-
ken met meel van de molen uit Balkbrug. De 
producten waarmee we werken komen van 
ondernemers uit onze omgeving.

Dalfsen

Restaurant Auberge ‘t Asje, 
Haersolteweg 15, 7722 SE Dalfsen, 
tel. 0529-431181, fax 084-8669623. 

Landelijk gelegen restaurant in Sallandse 
boerderij met open keuken met houtskool 
grill. Ruim bosrijk terras. Maandag en 
dinsdag gesloten.

Bakkerij van der Most, Prinsenstraat 8, 
7721 AJ Dalfsen, tel. 0529-432047, 
fax 0529-434603.

www.bakkerijvandermost.nl. 
Ontbijt, lunch & brunch, brood & banket.

Café Restaurant Zaal Kappers, Kerkstraat 7, 
7722 LR Hoonhorst, tel. 0529-401281. 
www.kappers-horeca.nl.

Streekproducten, pannenkoeken, Nederlanse 
keuken, koud- en warme buffetten en 
snacks. Gesloten: wo (in de winter)

Brasserie ‘t Hof, Haersolteweg 3, 
7722 SE Dalfsen, tel. 0529-431818. 

Dagmenu, à la carte, ontbijt, lunch, 
pannenkoeken, buffetten, vegetarisch.

Madrid, Tolhuisweg 5, 7722 HS Dalfsen, 
tel. 0529-458585. 

à la carte, pannenkoeken, vegetarisch, Ne-
derlands, plateservice. Nov-mrt wo gesloten.

Het Roode Hert, 
Hessenweg 41, 7722 PJ Dalfsen, 
tel. 0529-433043. 

Van een klein en intiem diner voor twee, 
tot een eenvoudige lunch tussendoor. 
Wij proberen met een regelmatig 
wisselende kaart de seizoenen te volgen.

Herberg de Witte Gans, Heinoseweg 30, 
7722 JP Dalfsen, tel. 0529-430515, 

www.wittegans.nl. 
À la carte, Frans. Gesloten: di. @twittegans

Brasserie de Zeven Deugden en Grandcafé 
1231, Prinsenstraat 2, 7721 AJ Dalfsen, 
tel. 0529-434100. 
www.dezevendeugden.nl. 

À la carte, lunch, buffetten tot 100 pers., 
barbeque, catering. 7 dgn p/w. geopend. 
Lekker genieten onder het genot van een 
hapje en drankje. Poolbiljart aanwezig. 
Grandcafé op ma en di gesloten.

Openluchtbad Olde Vechte, Zeesserweg 
12a, 7731 BG Ommen, 0529-451506, 
www.openluchtbadoldevechte.nl. 

Prachtig gerenoveerd openluchtbad in een 

bosrijke omgeving. Verwarmd water, brede 
familieglijbaan, duikplank, waterfonteinen, 
speelweide met klimtoestellen, 
ruime zonneweide met volop zon- en 
schaduwplaatsen, kiosk met versnaperingen.

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
T 0591-850855
Raadhuisplein 99, 7811 AP Emmen
info@wildlands.nl
www.wildlands.nl

Bij ons kan het: een wereldexpeditie maken 
in één dag. In WILDLANDS Adventure Zoo 
Emmen reis je door de jungle, de savanne 
en het poolgebied. Als echte globetrotter 
ontdek je nieuwe werelden!
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Café/restaurant d’Oale Delle en 
Zalencentrum de Anerhof, Marsweg 6, 
7784 DA Ane, tel. 0524-561391.  

à La carte, pannenkoeken, Nederlands, 
snacks, vegetarisch, voor groepen buffetten: 
gourmetbarbecue. www.deanerhof.nl.

Restaurant Kiewiet, Julianastraat 103/105, 
7701 GK Dedemsvaart, tel. 0523-612614. 
www.restaurantkiewiet.nl, 
info@restaurantkiewiet.nl. 

Frans/Nederlands restaurant met 
binnentuin en cateringmogelijkheden. 
Kiewiet, klasse en gastvrijheid in 
het Reestdal.

Café Restaurant ‘t Centrum, Julianastraat 54, 
7701 GM Dedemsvaart, tel. 0523-612135. 

Ned., snacks. Gesloten: zo.

Dedemsvaart

Grandcafe C&C restaurant en tapasbar, 
Julianastraat 112, 7701 GP Dedemsvaart. 
Tel. 0523-611921. 

Kijk voor wekelijkse acties op 
www.deviersterren.nl. 
info@deviersterren.nl.

Theetuin ‘De Stokte’, De Stokte 2, 7722 
VD Dalfsen, tel. 0529-431300/06-20572656 
www.destokte.nl, info@destokte.nl. 

Van lekker eten en drinken genieten 
op een unieke plek. 

Openingstijden: 
mei t/m sept. zo 11.00-17.00 uur. 
Jul/aug ook vr en za 13.00-17.00 uur. 
V.a. 6 pers. het hele jaar te reserveren 
voor bijv. High Tea, catering, vergaderen, 
workshops en andere leuke arrangementen.

Aan de Oever bij Mooirivier, Oude Oever 10, 
7722 VE Dalfsen, tel. 0529 - 478733, 
info@mooirivier.nl, www.mooiriver.nl.  

Ligt aan de Vecht en heeft een terras aan 
het water met overweldigend uitzicht over 
het Vechtdal. Mooie streekproducten met ‘n 
Franse knipoog en meerdere open wijnen.

Pannenkoekenhuis en restaurant  
De Barones 
Tel. 0529-435666
Gerner Es 5a, 7722 RX Dalfsen
www.debaronesdalfsen.nl 
info@debarones@dalfsen.nl

Ambachtelijke pannenkoeken en a la carte 
gerechten, gelegen op Landgoed Gerner. 
Een kop koffie met huisgemaakt gebak of 
lekkere lunch. Genieten op het terras tijdens 
uw fiets- of wandeltocht, voor de kids 
trampolines en meer.  
Openingstijden: www.debaronesdalfsen.nl 

Hof van Dalfsen, Haersolteweg 3, 
7722 SE Dalfsen, tel. 0529-431818. 
info@hofvandalfsen.nl www.hofvandalfsen.nl. 

Maaltijdsalades, proeverij menu, terras met 
landelijk uitzicht. 
Geopend dagelijks van 08:00 – 23:00 uur.

Eten & drinken

Stadsherberg ’t Klepperhuus, Fortuinstraat 
5, 7772 BM Hardenberg, tel. 0523-268013, 
www.klepperhuus.nl. 

à la carte, lunch, pannenkoeken. Besloten 
binnentuin. Werk- en leerproject voor men-
sen met een arbeidshandicap. Gesloten: zo.

De Uitdaging, Grote Kattendijk 25-27, 
7695 TR Bruchterveld.
Tel. 0523-231791. 
www.deuitdaginghardenberg.nl. 

Open: gehele week. Avontuurlijk culinair. 
Concept waarin avontuur en culinair genieten 
op een bijzondere manier hand in had gaan. 
Niet alledaags, wel de moeite waard.

Hotel Boerderij Restaurant De Gloepe, 
Rheezerweg 84/a, 7795 DA Diffelen, 
tel. 0523-251231, www.degloepe.nl.  

à la carte, pannenkoeken, vegetarisch, Frans. 
Gesloten: ma, di.

Familierestaurant De Zandstuve, 
Grote Beltenweg 3, 7794 RA Rheeze, tel. 
0523-262027. www.zandstuve.nl

Pannenkoeken & Plates, inclusief gratis 
gebruik van de indoorspeeltuin! Geopend  
tijdens het seizoen vanaf 16.30 uur.

Toscana IJssalon, Bruchterweg 9, 7772 BD 
Hardenberg, 0523-261373, hardenberg@
toscana-ijssalon.nl. www.toscana-ijssalon.nl. 

Open: hoogseizoen ma. t/m zo. 11.00 t/m 
22.00uur, voor- en naseizoen zie website. Wij 
zijn een ijssalon met meer dan 48 smaken. In 
2011 door maandblad ‘De Smaak van Italië’ 
uitgeroepen tot de beste 20 van Nederland.

VOF Erve Ramaker, Gerrit Jan en Rezina 
Ramaker, Radewijkerweg 43, 7791 RK 
Radewijk, tel: 0523-216237/06-57728235, 
mts.ramaker@comveeweb.nl
www.erve-ramaker.nl.

Een uniek plekje waar rust heerst en stress 
niet voorkomt. Een bezoek aan het theehuis 
is meer dan alleen het drinken van en kopje 
thee of koffie.

Pannenkoekenboerderij De Ganzenhoeve, 
Holthonerweg 9, 7779 DE Holthone, 
0524-522181. www.deganzenhoeve.nl 
info@deganzenhoeve.nl. 

We serveren ambachtelijk bereide pannen-
koeken, daarnaast lunch- en hoofdgerechten. 
Openingstijden: woensdag t/m zondag vanaf 
11.00 uur. In juli en augustus ook op dinsdag 
geopend vanaf 11.00 uur. 

Lemele

Ommen

Boscafé De Lemeler Esch, Lemelerweg 16, 
8148 PC Lemele, tel. 0572-331241, 
info@boscafelemele.nl
www.boscafelemele.nl 
 
Aan het wandel- en fietsknooppuntennetwerk 
aan de voet van de Lemelerberg. Geniet van 

koffie met eigengemaakte taart, smoothies, 
een stevige lunch of pannenkoeken. 
Vanaf april tot oktober ook diner mogelijk. 
Het hele jaar iedere zondag Family Sunday 
met leuke activiteiten voor kinderen!
Ook mogelijkheden voor bijeenkomsten en 
kinderfeestjes.

Restaurant/catering De Bootsman, 
Coevorderweg 19, 7737 PE Ommen, 
tel. 0529-457272, fax 0529-457066,
info@debootsman.nl
www.debootsman@nl. 

Vegetarisch Nederlands. Gesloten: ma. 
Diverse groepsarrangementen met 
o.a. boogschieten, klootschieten en 
Oudhollandse spelen. Barbecuen, buffetten, 
vergaderingen, catering, serveren diverse 
gerechten van het Brandrode Vechtdalrund 
uit Arrien. Tevens startpunt Wolvenspoor.

Resto OCO
Brugstraat 16, 7731 CT Ommen
www.resto-oco.nl
info@resto-oco.nl

In ons bedrijf kunt u terecht voor een lekkere 
lunch of gezonde maaltijd. Wij werken met 
verse (streek)producten en de gerechten 
worden à la minute bereid.

Tea Time Ommen
Het Laar 2 
T 0529 455 550
7731 AV Ommen
www.teatimeommen.nl 

Elke zondag wordt Landgoed het Laer in 
Ommen omgetoverd tot een High Tea 
locatie in Engelse sferen. Geniet van de 
welbekende scones, muffins, quiche en 
sandwiches. www.teatimeommen.nl

Hardenberg

Brasserie de Belten, 
Grote Beltenweg 11, 7794 RA Rheeze. 
www.debelten.nl. 

U bent van harte welkom voor een heerlijk 
kopje koffie, maar ook voor een lunch of een 
compleet diner kunt u terecht in het stijlvolle 
restaurant. De gerechten worden met zorg 
door onze eigen chef kok voor u bereid.

Bierbrouwerij en proeflokaal Mommeriete  
De Oostermaat 66, 7783 BX Gramsbergen 
tel. 0524-562511/ 06-12241086 
www.mommeriete.nl
info@mommeriete.nl. 

Een familie-brouwerij waar in de koperen 
ketels met liefde bieren van hoge en lage 
gisting worden gebrouwen. Het authentieke, 
ruim 150 jaar oude café van de brouwerij is 
alle dagen open v.a. 10.00 uur. Met terras 
aan het water en een speelweide. 
In het hoogseizoen ook op ma en di open. 
U kunt rondleidingen, proeverijen en 
workshops bierbrouwen volgen op afspraak.

Pannenkoekenrestaurant, 
Bospaviljoen De Rheezerbelten, 
Grote Beltenweg 1, 7771 SX Hardenberg, 
tel. 0523-270012,  fax 0523-270013, 
www.rheezerbelten.nl. 

Een uitgebreide keuze aan ambachtelijk 
gebakken pannenkoeken met beslag 
van eigen receptuur. Ook div. menu’s en 
plateservice. 
Ook voor een kopje koffie bent u welkom.

Koffie- en theeschenkerij Schöttinck,  
Fam. Herbert, 
Molinksweg 1, 
7691 PJ Oud-Bergentheim, 
tel. 0523- 232482. 

Een Saksische boerderij (1724) met binnen- 
en buitenterras, waar u wat kunnen eten. 
Speeltoestel aanwezig. Gelegen aan de 
knooppuntenroute en wandelnetwerk nr. 
65. Open: Pasen t/m herfstvak. ma t/m za 
10-18.00 uur.

Rheezer Bistro, Bospaviljoen 
De Rheezerbelten
Grote Beltenweg 1, 7771 SX Hardenberg, 
tel. 0523-270012, fax 0523-270013
www.rheezerbelten.nl. 

Culinair genieten van bijzondere gerechten 
en streekproducten onder de gewelven 
bij de openhaard of op ons bistroterras in 
perfecte harmonie van sfeer en gastvrijheid.

Landhoeve Zwieseborg  
Hardenbergerweg 23, 
7778 HP Loozen (Hardenberg),
tel 0524 - 563200
info@zwieseborg.nl
www.zwieseborg.nl. 

Op deze unieke gezellige lokatie kunt u 
genieten van een kopje koffie, een lunch 
of een diner. Ook voor barbecue, buffet of 
vergaderingen bent u hier aan het juiste 
adres. Alle dagen geopend.

Snackbar Rian, Stationsstraat 24A, 
7772 CJ Hardenberg, tel. 0523-263636. 

Spareribs, snacks en andere specialiteiten 
tevens kinderhoek. Groot terras.

Eten & drinken

Register

Dalfsen Hardenberg

Theetuin “Boerhoes”, Koepelallee 8, 
7722 KT Dalfsen, tel. 0529-401878, 
www.boerhoes.nl. 

Kom op visite en geniet van (boeren-) 
dranken, krentenwegge en kunst onder de 
perenboom! Open begin apr - begin okt, 
groepen op afspraak.

Gramsbergen

Restaurant Ekkelenkamp, Lunch-diner-
patisserie, Nederlands, Frans & IJssalons, 
Stationsweg 1, 7731 AW Ommen, Tel:  
0529-451782. www.ekkelenkamp-ommen.nl. 

‘s Zomers 7 dagen per week geopend. 
Voor actuele openingstijden kijk op onze 
website. Koffie met ruim assortiment 

gebak uit eigen patisserie. Uitgebreide 
lunchkaart, pannenkoeken, 3-gangen 
keuzemenu voor 27 euro, kinder 
3-gangen keuzemenu voor 10,50 
euro. Ruime zonovergoten terrassen. 
IJssalons met heerlijk softijs o.a. van 
verse Vechtdal yoghurt, alle dagen van 
de week geopend maart t/m oktober.

De Klomp - Charme Hotel & Restaurant, 
Vilsterseweg 10, 7734 PD Vilsteren, tel. 
0529-459000, fax 0529-459019.  
www.herbergdeklomp.nl. 

Restaurant: Culinair genieten van mooie 
gerechten bereid met biologische of duurza-
me streekproducten. Brasserie: Sfeervolle 
locatie voor een gezellig diner. Voor actuele 
openingstijden kijk op onze website.

De Lemelerberg, Kerkweg 32, 
8148 PZ Lemele, tel. 0572- 330160, 
www.de-lemelerberg.nl.  

Openingstijden: za, zo. en alle feestdagen 
en schoolvak.

Café Biljart Eetcafé De Driesprong,  
Hellendoornseweg 1, 8148 RH Lemele, 
tel. 0572-331254, fax 0572-330123. 

Nederlands, snacks. Gesloten: do.

Bistro ‘t Olde Stadhuus, Markt 3, 
7731 DB Ommen, tel. 0529-463728, 
www.oldestadhuus.nl. 

IJs, lunch, pannenkoeken en diner, koffie 
met gebak. Terras met uitzicht op de Vecht. 
Open: restaurant open van di-zo 12.00-20.00 
uur, ijssalon di t/m zo 10.30-21.00 uur.

Grand Café Jipp, Kerkplein 3, 
7731 CS Ommen, tel. 0529-456770, 
www.grand-cafejipp.nl. 

à la carte, lunch, uitgebreide koffie. 
Gesloten: ma in de winter.
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Imminkhoeve ‘de oude Boerderij’,  
Lemelerweg 41, 8148 PB Lemele
tel. 0572-331284
reserveringen@imminkhoeve.nl
www.imminkhoeve.nl

Multifunctionele ruimte voor activiteiten,  
max. 40 pers. ,horecafaciliteiten, (kook)
workshop ruimte en trainings- en 
vergadervoorzieningen.
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Eten & drinken
Ommen

Café Restaurant Flater, 
Markt 18, 7731 DB Ommen, 
tel. 0529-451364 
www.flater.nl, info@flater.nl. 

Nederlands. Open: restaurant dagelijks 
van 12.00-21.00 uur, café ma t/m 
do 09.00-01.00 uur, vr/za 09.00-
02.00 uur, zo 09.00-21.00 uur. 

China Tuin Chinees specialiteiten restaurant, 
Voorbrug 11, 7731 BB Ommen,
tel. 0529-455668. 

Luxe buffet met Chinese, Indische/-
Kantonese gerechten en Japans Live 
Cooking. Uiteraard kunt u onze gerechten 
ook afhalen.

Restaurant De Wildzang, Stationsweg 31, 
7731 AX Ommen, tel. 0529-452045. 
www.wildzang.nl. 

à la carte, vegetarisch, Nederlands. Gesloten: 
ma. Van okt t/m apr ook di gesloten. wo t/m 
za v.a. 10.30 uur en zo v.a. 14.00 uur open.

Chinees/kantonees restaurant Hong Kong, 
Brugstraat 28, 7731 CV Ommen, 
tel. 0529-452393. 

Chinees, Indisch, Kantonees.

Restaurant De Zon, Voorbrug 1, 
7731 BB Ommen, tel. 0529-455550, 
info@hoteldezon.nl, www.hoteldezon.nl. 

à la carte, vegetarisch, Franse keuken 
& regionale specialiteiten, lunches,  
diners en snacks. 
Designinterieur en terras direct aan de Vecht.

Spoor 7 Stationsrestauratie, Stationsweg 35, 
7731 AX Ommen. Tel. 0529-462606. 
www.stationommen.com
info@stationommen.com. 

Lekker genieten van uw eten of drinken 
terwijl u de treinen ziet komen en gaan. 
Voor koffie, broodjes, lunches etc. Ook voor 
gezelligheid en wandel- en fietsroutes.

Restaurant de Hongerige Wolf, 
Coevorderweg 27B, 7737 PE Stegeren. 
Tel.: 0529-457525, www.hongerige-wolf.nl, 
info@hongerige-wolf.nl. 

Lunch & diner, op reservering in de 
weekenden all-inclusive buffetten.

Restaurant Paping Ommen, Stationsweg 29, 
7731 AX Ommen, tel. 0529-451945, 
www.restaurantpaping.nl, 
reserveren@restaurantpaping.nl. 

In het grand-café met  gezellige open haard 
verwennen wij u met hapjes en drankjes. 
Beleef, Proef en Geniet van de regionale 
en wereldse keuken bij Restaurant Paping 
o.l.v. chef-kok Nick van Swaal.

Brasserie Tante Pos, Markt 17,
7731 DB Ommen, tel. 0529-451813, 
www.tantepos.nl, info@tantepos.nl. 
 
Openingstijden: dagelijks vanaf 10.00 uur. 
Lekker genieten van een kop koffie, lunch of 

diner in het voormalig Postkantoor of op het 
ruim zonovergoten terras in het centrum van 
Ommen, met tevens een accommodatie  
voor uw besloten partij van max. 80 
personen. Uitzicht op de Vecht. 
Hollandse keuken – Gratis WiFi.

Staphorst

Hotel Café Restaurant Waanders, 
Rijksweg 12, 7951 DH Staphorst, 
tel. 0522-461888, fax 0522-461093 
www.hotel-waanders.nl
info@hotel-waanders.nl  

Open: ma t/m za 07.00-23.00 uur, 
zo 08.00-22.00 uur.

Eten & drinken

KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, 
7955 PE IJhorst. Tel. 0522-443376, www.
KroKoMultiPunt.nl, info@KroKoMultiPunt.nl.  

Open: ma. en do. 10.30-18.00 uur, 
za. 10.00 tot 15.00 uur, overige dagen 
flexibel (als de vlag buiten hangt). 

MultiPunt met streekproducten, streekkunst, 
streekinformatie, streektaal, (biologische) 
versproducten, kado-artikelen, workshops, 
goede doelen, ICT, ontmoetingspunt, 
exposities, servicepunt (stomerij/ vertelwerk/ 
drukwerk/kopieerservice/ postzegels/ 
ict-problemen/recycling).

Café, Rest. ’t Centrum, Oude Rijksweg 141, 
7941 EC Staphorst, tel. 0522-461285. 
info@kisteman.nl, www.kisteman.nl.

Slagharen

Lunchroom Emmy, Herenstraat 28,  
7776 AJ Slagharen, tel. 0523-681257, 
www.lunchroomemmy.nl.h.schlepers@wxs.nl

Het juiste adres voor al uw fiets menu’s. 
85 zitplaatsen, ook voor groepen.

In de omgeving

In de omgeving

Restaurant Van der Valk, Nieuwleusenerdijk 1, 
8028 PH Zwolle, tel. 038-4531064
www.vandervalkzwolle.nl. 

Open: ma-vr 8.00-22.00 uur, 
za-zo 9.00-24.00 uur.

Mediterraans Specialiteitenrestaurant 
Rhodos, Oudestraat 184, Kampen, 
tel. 038-3322777. www.rhodoskampen.nl. 

Mediterrane lekkernijen in Kampen 
Open: dgl. Vanaf 17:00 uur. 
’s Zomers dgl. Vanaf 14:00 uur.

De Librije, Spinhuisplein 1, 8011 ZZ Zwolle
tel: 038-8530000, info@librije.com

Open: diner di t/m za v.a. 19.00 uur, 
lunch van wo t/m za van 12.00 - 13.30 uur.

Librije’s Atelier, Spinhuisplein 1, 8011 ZZ 
Zwolle, tel.038-8530002. www.librijesatelier.nl 

Open: 7 dagen per week.

Food on Tour (catering inspired by  
Jonnie & Thérèse Boer), Spinhuisplein 1, 

8011 ZZ Zwolle, tel. 038-8530002,  
www.foodontour.com.

Koperen Kees, Spinhuisplein 14, 
8011 ZZ Zwolle, tel. 038-4277388, 
www.koperenkees.com. 

Geopend op do t/m za vanaf 17.00 
uur (en op andere dagen wanneer er 
theatervoorstellingen zijn).

Vergaderen
Dalfsen

Zwaluwhof vergaderlocatie, 
Zwarteweg 7a, 7722 LA Dalfsen 
info@zwaluwhof.nl, www.zwaluwhof.nl. 
 
Vanaf 6 - 50 personen, 5 vergaderruimtes - 
16 slaapkamers. Unieke luxe accommodaties 
voor vergaderingen, teambuilding en 

outdooractiviteiten, bedrijfs- en meerdaagse 
bijeenkomsten gelegen tussen de 
landgoederen op 5 minuten van Zwolle in 
een landelijke en bosrijke omgeving. 

Rust, ruimte, privacy, sfeer en bovenal 
genieten op deze fantastische locatie.

Mooirivier Hotel & Congres, Oude Oever 10, 
7722 VE Dalfsen, tel. 0529-478777, 
info@mooirivier.nl, www.mooirivier.nl.

Vlakbij Zwolle en pal aan de Vecht. Een 

sfeervolle en luxe vergaderlocatie op 
een bijzondere plek. Met comfortabele 
hotelkamers, moderne vergaderzalen 
en veel buitenruimte is Mooirivier een 
unieke plek voor meetings.

Het Roode Hert, 
Hessenweg 41, 7722 PJ Dalfsen, 
tel. 0529-433043. 

Voor het houden van al uw vergaderingen, 
trainingen en cursussen de locatie bij uitstek. 
Wij bieden u alle capaciteiten om van uw 
bijeenkomst een succesvolle te maken.

Hof van Dalfsen, Haersolteweg 3, 
7722 SE Dalfsen, tel. 0529-431818. 

Geopend dagelijks van 08.00-23.00 uur.

Slagharen

Attractie- & Vakantiepark Slagharen, 
Zwarte Dijk 37, 7776 ZG Slagharen, 
tel. 0523-683000, www.slagharen.com. 

Bent u op zoek naar een inspirerende 
locatie voor een vergadering, een 
seminar of een presentatie? Wilt u 

het personeel motiveren met een 
spetterend personeelsfeest? Of 
zoekt u een locatie voor een gezellige 
familiedag voor alle leeftijden? Ontdek 
dan het nieuwe Slagharen. Attractie & 
Vakantiepark Slagharen biedt verschillende 
arrangementen voor de zakelijke markt.

Multifunctioneel Centrum Carrousel, 
Van Reeuwijkstraat 5, 7731 EH Ommen, 
0529-452047, www.carrousel-ommen.nl. 

Een sportieve locatie voor uw vergadering, 

evenement, congres, cursussen, seminars 
of product presentatie. Verschillende 
mogelijkheden in vergaderzaal, theater of 
sporthal. Kijk voor meer informatie en de 
mogelijkheden op onze website.

Groepsnatuurkampeerterrein De Wolfskuil 
T 0529-451631, F 0529-462243
Wolfskuil 15, 7731 AP Ommen 
www.wolfskuil.nl/info@wolfskuil.nl

Vergader midden in het bos, al vanaf  
6 personen een eigen groepsaccommodatie. 
Buiten vergaderen, outdoor activiteiten, 
maaltijdenverzorging en overnachten mogelijk.

Hardenberg

Grote zaal “De Beltieshorst”, Rheezerweg 79, 
7771 TD Hardenberg. www.dekleinebelties.nl, 
camping@dekleinebelties.nl

Voor o.a. congres met overnachting, 
familiedag of zakelijke bijeenkomsten tot 
max. 250 personen.

Vergaderlocatie, 
Bospaviljoen De Rheezerbelten, 
Grote Beltenweg 1, 7771 SX Hardenberg, 
tel. 0523-270012, fax 0523-270013, 
www.rheezerbelten.nl.

Rustiek vergaderen in een 
bosrijke omgeving. Op gebied van 
vergaderingen, cursussen en seminars 
zijn er vele mogelijkheden, zoals 
combinatie met diner of outdoor/- 
teambuildingsactiviteiten. Zie onze website.

Ommen

Landhoeve Zwieseborg  
Hardenbergerweg 23, 7778 HP Loozen 
(Hardenberg), tel 0524 - 563200
info@zwieseborg.nl, www.zwieseborg.nl. 

Vergaderen in een ontspannen en sfeervolle 
omgeving. Locaties voor kleine en grote 
groepen. Combinatie met activiteit, lunch, diner 
en overnachting mogelijk. 2-100 personen.

De Klomp - Charme Hotel & Restaurant,  
Vilsterseweg 10, 7734 PD Vilsteren, 
tel. 0529-459000, fax 0529-459019, 
www.herbergdeklomp.nl.  

Een sfeervolle locatie voor vergaderingen, 
cursussen, seminars, product presentaties, 
etc. Kijk voor meer informatie en de 
mogelijkheden op onze website.

Register

Streekrestaurant de Vechtdalkok 
Dalmsholterdijk 6a, 8146 PG Dalmsholte
Tel. 0572 769013
www.vechtdalkok.nl, info@vechtdalkok.nl

Pure smaakbeleving uit de streek! 
Authentieke streekgerechten 
en producten geserveerd in een 
modern en eigentijds jasje.

Charme Hotel Wildthout
Hammerweg 40, 
7731 AK Ommen, tel. 0529-451592
info@wildthout.nl, www.wildthout.nl

Alles huisgemaakt, mooie presentatie en 
fantastische smaken. Zeer goede referenties 
lokaal en op internet. Bij mooi weer op 
het terras in de tuin met mini speeltuin!

Imminkhoeve ‘De Oude Boerderij’,  
Lemelerweg 41, 8148 PB Lemele
tel. 0572-331284. www.imminkhoeve.nl
reserveringen@imminkhoeve.nl

Multifunctionele ruimte voor activiteiten,  
max. 40 pers., horecafaciliteiten, 
(kook)workshop ruimte en trainings- en 
vergadervoorzieningen.

Lucht & Laarzen, Witharenweg 26, 
7738 PG Witharen, tel. 06-48482846, 
info@luchtenlaarzen.nl, www.luchtenlaarzen.nl 

Trek je jas en laarzen aan! Lucht & Laarzen 

neemt jouw team mee naar buiten voor  
een inspirerend programma waar je een 
frisse neus van krijgt. Een teamdag buiten  
de kaders brengt mensen in beweging,  
daar krijg je energie van.

Charme Hotel Wildthout, 
Hammerweg 40, 7731 AK Ommen, 
Tel. 0529-451592
info@wildthout.nl, www.wildthout.nl

Vergaderen in het groen, grote tuin 
en heerlijke gezonde snacks als verse 
smoothies en wraps. Daarmee maken we 
uw bijeenkomst tot een succes!
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Vergaderen

Diverse locaties binnen de regio

‘De Boer als Gastheer’, 
0523-235559 of 06-46342742, 
www.deboeralsgastheer.nl.

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk 
dagje uit, of de vakantie van uw dromen?  

Op onze boerderijen is het genieten 
van talloze activiteiten en aantrekkelijke 
arrangementen voor jong en oud, zakelijk en 
particulier. Openingstijden: in de zomer en 
winter diverse mogelijkheden. Kijk voor meer 
informatie op de website.

KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, 
7955 PE IJhorst. Tel. 0522-443376, 
www.KroKoMultiPunt.nl
info@KroKoMultiPunt.nl

Open: ma. en do. 10.30-18.00 uur, 
za. 10.00 tot 15.00 uur, overige dagen 
flexibel (als de vlag buiten hangt). 

MultiPunt met streekproducten, streekkunst, 
streekinformatie, streektaal, (biologische) 
versproducten, kado-artikelen, workshops, 
goede doelen, ICT, ontmoetingspunt, 
exposities, servicepunt (stomerij/ vertelwerk/ 
drukwerk/kopieerservice/ postzegels/ ict 
problemen/recycling). Beschikt over 3 
vergaderruimtes, var. 10-45 pers.

Staphorst

Dagje uit
Balkbrug

Buiten de regio

Congresbureau Regio Zwolle, 
www.congresregiozwolle.nl 

Zoekt u een locatie voor uw zakelijke 
bijeenkomsten in het Vechtdal dan kunt 
u contact opnemen met Congresbureau 

Regio Zwolle. Zij geven informatie en 
advies over zakelijke mogelijkheden, doen 
locatievoorstellen en vragen offertes voor  
u op. Ook kunt u deelnemen aan site visits 
om kennis te maken met de zakelijke 
mogelijkheden van het Vechtdal.

De Kruidenhoeve, Den Oosterhuis 10, 
7707 PE Balkbrug, tel. 0523-656049, 
www.kruidenhoeve.nl. 

Op een mooie plek in het idyllische 
Reestdal liggen de sier(kruiden)tuinen 
van De Kruidenhoeve (ca. 4000 m2). In 
het theehuis expositie. Voor kinderen een 

SpeurNeuzenPad. Op aanvraag exclusieve 
wandelingen (min.6 pers.) met gids. 

Open jun, jul, aug elke di en woe van 
12 tot 17 uur. Kosten 5,- euro, kinderen 
2,- euro incl. SNP. Groepen op andere 
dagen op afspraak. Workshop OERKOKEN 
op afspraak. Honden niet toegestaan.

Motorikpark / Camping ’t Reestdal,  
De Haar 5, Balkbrug, tel. 0523-656232. 
info@reestdaloutdoor.nl

Reestdal experience. Outdooractiviteiten 
door het Reestdal en daarna oerkoken anders 
bij de Kruidenhoeve een ware natuurbeleving.

Dagje uit

Dedemsvaart

Gramsbergen

De Tuinen Mien Ruys, 
Moerheimstraat 84, 7701 CG Dedemsvaart 
tel. 0523-614774
tuinen@mienruys.nl
www.tuinenmienruys.nl
  
25.000 m2 wandelterrein met 30 
schitterend aangelegde tuinen. Een 

inspiratiebron voor de liefhebber van 
tuinieren en tuinarchitectuur, of gewoon 
heerlijk dwalen in alle rust en stilte. 
Openingstijden: 1 april t/m 31 okt di 
t/m za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 
uur. Ma gesloten m.u.v. feestdagen. 
Entree volw. 7,50 euro, kndn 4 t/m 14 
jr. 3,50 euro, kndn tot 4 jaar gratis.

Bierbrouwerij en proeflokaal Mommeriete, 
De Oostermaat 66, 7783 BX Gramsbergen 
tel. 0524-562511, 06-12241086
www.mommeriete.nl, info@mommeriete.nl. 

Een familie-brouwerij waar in de koperen 

ketels met liefde bieren van hoge en lage 
gisting worden gebrouwen. Het authentieke, 
ruim 150 jaar oude café van de brouwerij is 
alle dagen open v.a. 10.00 uur. Met terras 
aan het water en een speelweide. U kunt 
rondleidingen, proeverijen en workshops 
bierbrouwen volgen op afspraak.

Shiitake Kwekerij, Luttenoever 2a, 
7707 PS Balkbrug. tel. 0523-657315
www.shiitakekwekerij.nl
info@shiitakekwekerij.nl 

Bijzondere paddenstoelen kwekerij. U krijgt 
een geheel verzorgde rondleiding op de 
kwekerij inclusief koffie/thee en een kop 
paddenstoelensoep. Voor groepen v.a. 10 
pers. Duur; ca. anderhalf uur. Open: alleen 
op afspraak. Entree: 8,50 euro p.p. .

Dalfsen

Hiawatha Actief, 
Brinkweg 2b, 7722 VA Dalfsen. 
Postadres: Postbus 62, 7720 AB Dalfsen, 
tel. 0529- 436066, www.hiawatha-actief.nl. 

Kano-afzaktocht van Vilsteren naar Dalfsen 
met onderweg: zwemmen bij strandje 

Hessum, met het pontje naar de overkant en 
genieten van het uitzicht vanaf Pleisterplaats 
Stokte. Of met de kids geocaching 
schatzoeken met GPS) en afsluiten met 
De BBQ Donut (10-pers. ronde boot).
Ruim aanbod originele activiteiten en 
specialist in groepsuitjes.

Het Klooster van Dalfsen, 
Oosterstraat 8, 7721 CL Dalfsen, 
www.hetkloostervandalfsen.nl, 
receptie@hetkloostervandalfsen.nl. 

Mrt-okt, iedereen dient over een rijbewijs 
te beschikken.

Solexverhuur 2-70 personen. 
Rijd de Zuster Gondulfatocht en kom 
langs de mooiste plekjes van Dalfsen. 
Langs buurt-schappen Hessum, Vilsteren 
en de Marshoek. Met o.a. een kasteel, 
havezaten, bos, heide, Sallandse 
boerderijen en de rivier de Vecht. 

Hardenberg

Bospaviljoen De Rheezerbelten, 
Grote Beltenweg 1, 7771 SX Hardenberg, 
tel. 0523-270012, fax 0523-270013, 
www.rheezerbelten.nl. 

U vindt bij ons een sfeervol onthaal voor 
uw familiefeesten, bruiloft of receptie, 
maar ook voor uw familiedag of teamuitje. 
Div. arrangementen op culinair, actief en 
cultureel gebied.

Boerengolfbaan, Frisbeegolfbaan en 
Minicamping “Grenszicht”,  
(kamperen bij de boer)  
Radewijkerweg 70, 7791 RH Radewijk,  
tel. 0523-216365, info@grenszicht.nl, 
www.grenszicht.nl. 

Nieuw in Overijssel: Frisbeegolfbaan. Ook 
kan men hier Boerengolfen, Kinderboeren-

golf, Beugelen, klootschieten, Maisdoolhof, 
Familiefiets en kickbike/ steps te huur. 
Kinderfeestjes op de boerderij. Alles kan in 
combinatie met div. arrangementen. Boe-
rengolfbaan entr. volw. 6,- euro p.p. Kndn tot 
12 jaar 3,- euro p.p. Frisbeegolfbaan. Entree 
volw. 7,50 euro p.p. Kndn. tot 12 jr 4,- euro 
p.p. (vraag naar groepskorting). Open: 7 dgn 
p/w, van 9.00 tot zonsondergang.

Landhoeve Zwieseborg  
Hardenbergerweg 23, 
7778 HP Loozen (Hardenberg),
tel 0524 - 563200
info@zwieseborg.nl
www.zwieseborg.nl. 

Kinderboerderij, dierenweide, 
skelters, restaurant, natuurgebied 
met pontje en uitkijktoren, boot- 
en huifkartocht. Avonturen pad: 
Speeltoestellencircuit met hindernissen! 
Ook overnachtingsmogelijkheden en 
evenementen (www.zwieseborg.nl).  
Vele wandel- en fietsroutes.

Subtropisch zwembad- en waterspeeltuin 
De Zandstuve, Grote Beltenweg 3, 
7794 RA Rheeze, tel. 0523- 262027. 
www.zandstuve.nl

Subtropisch zwembad met peuter- en 
kleuterbad, 50 m. glijbaan en 2 bassins van 
1.39 m. diep. Hal en watertemperatuur 30 ºC. 
Openingstijden: zie www.zandstuve.nl

Rondvaartboot Le Bateau de Napoleon, 
Loozensche Linie, Hardenbergerweg 21, 
7778 HP Loozen. Tel. 0524- 561473. 
info@deroskamp.nl, www.denapoleon.nl. 

Boottochten over de Vecht tussen 
Hardenberg en de Haandrik.
Reserveren gewenst.

Register

Ommen

Zwembad Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5, 
7731 EH Ommen, 0529-452047, 
www.carrousel-ommen.nl. 

Overdekt zwembad, banen zwemmen, 
recreatief zwemmen of ontspannen in 
bubbelbad of stoomcabine. Kijk op de 
website voor de actuele openingstijden.

Openluchtbad Olde Vechte, 
Zeesserweg 12a, 7731 BG Ommen, 0529-
451506, www.openluchtbadoldevechte.nl. 

Prachtig gerenoveerd openluchtbad in een 
bosrijke omgeving. Verwarmd water, brede 
familieglijbaan, duikplank, waterfonteinen, 
speelweide met klimtoestellen, 
ruime zonneweide met volop zon- en 
schaduwplaatsen, kiosk met versnaperingen.

Sauna & Beauty Ommen, 
Stationsweg 29 (naast station aan rand 
v/h Laerbos), 7731 AX Ommen 
tel. 0529-451645
ww.sauna-beautyommen.nl
info@sauna-beautyommen.nl.

Heerlijk dagje relaxen in het uitgebreide 
Saunalandschap van Sauna &Beauty 
Ommen. Met o.a. zonneweide, buiten
whirlpool, Finse sauna’s, infra-rood 
sauna en uitgebreide lichaams- en 
gelaatsbehandelingsmogelijkheden.

Galerie Aly Schutte, Eric Schutte en  
Anne-Christie Warner-Schutte, 
Dalmsholterweg 6, 8147 RB Giethmen,  
tel. 0529-456361, info@alyschutte.nl. 

Expo van schilderijen van wilde planten en 
bloemen. Eigen kunstuitleen, Workshops 
voor groepen. Open: di van 13-17 uur, 

vr en za van 10-17 uur en op afspr. 
Voorjaarsexpositie 26 t/m 28 februari  
(do-zat, 10-17 uur). Kreatieve Zomermarkt 
16 t/m 18 juli (do-zat, 10-17 uur). Kunstmarkt 
m.m.v. verschillende kunstenaars. 30 juli, 
31 juli en 1 augustus (do-zat, 10-17 uur).  
Najaarsexpositie 26 t/m 29 november 
(do-zat, 10-17 uur).

Rondvaarten over de Vecht, 
T 0529-451924
Kano- en botenverhuur,
Rederij Peters, Ommen
Zwolseweg 4
www.rederijpeters.nl

Dagelijkse boottochten over de Vecht naar 
de sluis/stuw van Vilsteren v.v. Do. (juli/
aug.) boottocht naar de gezellige markt in 
Dalfsen v.v. Unieke kanotocht over de Regge 
voor jong en oud. Verhuur van gezinskano’s, 
reuzekano’s, motorboten en luxe elektrische 
sloepen. Voor groepen (v.a. 8 pers.) 
combitochten mogelijk met o.a. Funbikes, 
E-trikkes en GPS-tochten.

De Uitdaging, Grote Kattendijk 25-27, 
7695 TR Bruchterveld. 
Tel. 0523-231791. 
www.deuitdaginghardenberg.nl. 
 

Gehele week geopend. Avontuurlijk culinair. 
Wij bieden een concept waarin avontuur en 
culinair genieten op een bijzondere manier 
hand in had gaan. Niet alledaags,  
wel de moeite waard.

Quality Time Stal, Tilster 2 in Ane. 
tel. 06-22993010, www.qualitytimestal.nl, 
a1964gerrit@hetnet.nl. 

De skybox in de Quality Time pluimveestal 
is geopend van 9.00 tot 17.00 uur, gratis 

entree. Bezoekers kunnen in de Quality  
Time Stal een pluimveestal van binnen  
zien. De stal ligt aan diverse mooie 
fietsroutes. Bezoekers kunnen zo naar 
binnen lopen en informatie verkrijgen  
over de pluimveesector.

Little Aquapark ‘De Wolfspoel’,
Camping De Kleine Wolf, Coevorderweg 25, 
7737 PE Stegeren/Ommen, 
tel. 0529-457203. 

Overdekt zwembad met glijbanen, 
stroomversnelling en bubbelbad. 
Buitenzwembad met div. glijbanen. 
Open: 4 april t/m 22 september.
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Hotel Café Restaurant Waanders, 
Rijksweg 12, 7951 DH Staphorst, 
tel. 0522-461888, fax 0522-461093
www.hotel-waanders.nl
info@hotel-waanders.nl.



70

Groepsaccommodaties vervolg Groepsaccommodaties vervolg

Dagje uit Dagje uit
Ommen In de omgeving

A. Beverwijk & Zonen BV, Zwolseweg 31,7707 AA Balkbrug.

Jumbo Kamphuis, Wilhelminastraat 18, 7721 CH Dalfsen, tel. 0529-438710.

Provak Schutte, Emmastraat 9, 7721 DG Dalfsen, tel. 0529-431392.

D-reizen Reisbureau, Prinsenstraat 5, 7721 AH Dalfsen.

ACSLaarman Satelliet & Campertechniek
T 0529-432215, Hessenweg 18, 7722 PK Dalfsen
www.acslaarman.nl, info@acslaarman.nl
ACSLaarman Satelliet & Campertechniek is een BOVAG erkend bedrijf dat gespecialiseerd is 
in totaal onderhoud, leveren & montage van accessoires voor uw camper of caravan.

Ondernemend Dalfsen, Postbus 138,  
7720 AC Dalfsen, tel. 0529-431742, 
contact@ondernemenddalfsen.nl 

Ondernemend Dalfsen heeft als doel 
het behartigen van de belangen van 

ondernemers die gevestigd of zakelijk actief 
zijn in het dorp Dalfsen. Op deze internetsite 
bieden wij u informatie over Dalfsen, de 
vereniging en haar leden. Deze internetsite 
kan gezien worden als een verlenging van de 
dienstverlening van de vereniging.

Verhoeven Electro Point, Burg. van Bruggenplein 4, 7721 AZ Dalfsen, tel. 0529-431564

In de omgeving

Librije´s Atelier: Kook- en wijnschool, 
Spinhuisplein 1, 8011 ZZ Zwolle, 
tel. 038-8530002, www.librijesatelier.nl. 

Open: 7 dagen per week.

Dierenpark Taman Indonesia, Kallenkote 53,
8345 HE Kallenkote. Tel. 0521-511189. 
www.taman-indonesia.nl, 
info@taman-indonesia.nl. 

Wel eens gehoord van Beo’s die kunnen 

praten? Of Loewaks die de duurste koffie ter 
wereld poepen? Ontmoet dieren die je nog 
nooit eerder hebt gezien in bij het leukste 
uitje van Overijssel (ANWB)! 
Open: 1 apr tot 1 nov, dagelijks 
10.00-18.00 uur. Buiten seizoen: zie website.

Op ons boerenerf, Vilstersestraat 28, 
06-46343086, www.oponsboerenerf.nl, 
info@oponsboerenerf.nl. 

Kom naar onze boerderij voor leuke 
activiteiten voor jong en oud! Doe de Boer’n 
Xpeditie in de stallen, kom dwalen in het 
maisdoolhof of speel het ludieke spel  

WC-borstel werpen. In het hoogseizoen  
elke  dag geopend, in het voor- en naseizoen 
woensdagmiddag, zaterdag en zondag. In 
de winter kunt u langskomen op afspraak. 
Kosten Boer’n Xpeditie bedragen 3,50 
euro p.p., maisdoolhof 3,- euro p.p., WC-
borstel werpen 6,- euro p.p., voor overige 
activiteiten en tarieven kijk op onze website.

Klompenatelier Dijkman, 
Lemelerweg 22, 8195 AD Luttenberg, 
tel. 0527 – 301248, fax 0527 – 301180.
info@klompen.nl, www.klompen.nl 

Hoe mooi is het om van ambachtelijke 
klompen iets kunstigs te maken. Wat dacht 

u van de schaats- of skeeler klomp. Of 
wat dacht u van Rembrandt van Rijn zijn 
bekende Nachtwacht gemaakt op 30.000 
miniatuurklompjes, een project waaraan 
3 jaar is gewerkt.  
Open ma t/m vr 09.00 – 17.00 uur, 
za 09.00 – 16.00 uur. 

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen 
Tel. 0591-850855
Raadhuisplein 99, 7811 AP Emmen
info@wildlands.nl, www.wildlands.nl

Bij ons kan het: een wereldexpeditie maken 
in één dag. In WILDLANDS Adventure Zoo 
Emmen reis je door de jungle, de savanne 
en het poolgebied. Als echte globetrotter 
ontdek je nieuwe werelden!

Lunchroom Emmy, Herenstraat 28,
7776 AJ Slagharen. Tel. 0523-681257. 
www.lunchroomemmy.nl,h.schlepers@wxs.nl

Het juiste adres voor al uw fietsmenu’s. 
85 zitplaatsen ook voor groepen.

Slagharen

Attractie- & Vakantiepark Slagharen, 
Zwarte Dijk 37, 7776 ZG Slagharen, 
tel. 0523-683000, www.slagharen.com. 

Geniet van meer dan 40 attracties in hét 
familiepark voor jong en oud. In de 

vakanties en weekenden is er een 
uitgebreid entertainment aanbod. 
Geopend vanaf 4 april. Openingstijden en 
ticketprijzen zijn dynamisch. 
Zie voor meer informatie 
www.slagharen.com.

‘De Boer als Gastheer’, 0523-235559 of 
06-46342742, www.deboeralsgastheer.nl. 

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk 
dagje uit, of de vakantie van uw dromen? 

Op onze boerderijen is het genieten van talloze 
activiteiten en aantrekkelijke arrangementen 
voor jong en oud, zakelijk en particulier. 
Openingstijden: in de zomer en winter diverse 
mogelijkheden. Meer informatie: zie website.

Any Tyme Snackerij & Speeltuin Ommen
Slagenweg 3A. Tel: 0529 463910
info@speeltuinommen.nl

Speeltuin Ommen is gevestigd bij Any 
Tyme Snackerij in Ommen. Het exteri-
eur bij AnyTyme Snackerij ziet er, na de 
grootschalige verbouwing, pico bello uit. Er 
zijn ruim 40 binnen zitplaatsen gecreëerd 
en buiten ruim 100 zitplaatsen. Buiten 
kunnen kinderen springen, klimmen en 
of klauteren op een prachtig toestel 

terwijl ouders vanuit een ruime setting hun 
kinderen goed in de gaten kunnen houden. 
Ondertussen genieten ouders/begeleiders 
van een hapje en of drankje. AnyTyme 
heeft de afgelopen jaren meerdere prijzen 
gewonnen en staat in de landelijke cafetaria 
top 100. De gast krijgt een hoogstaand 
product in een zeer kindvriendelijke 
ambiance. Kom en laat je verrassen! 

Open: In de zomermaanden dagelijks 
tussen 10.30 - 20.30 uur. 
In de winter op maandag gesloten.

Register

Hardenberg

De Blauwe Shop, Markt 20, 7772 AE Hardenberg.

Tuunte Fashion, Oosteinde 14a, 7772 CB Hardenberg, tel. 0523-265932.

Kampeer & Outdoor Reiling, Loswal 2, 7772 TT, Hardenberg, tel. 0523-260398. 
www.kampeerenoutdoorreiling.nl, info@kampeerenoutdoorreiling.

Bravo Vouwwagen Wereld, Haarsweg 87-89, 7731 HJ Ommen, tel. 0529-450567. 
info@bravovouwwagenwereld.nl, www.bravovouwwagenwereld.nl.
Comfortabel kamperen met gevoel voor avontuur. Soepel en veilig onderweg. Snel 
en gemakkelijk op te zetten. Daarvoor gaat u naar de grootste showroom van Nederland. 
Open: okt t/m mrt: di t/m vr van 10.00-17.30 uur, za van 09.00-17.00 uur. Apr t/m sept: 
di t/m vr 09.00-18.00 uur, za 09.00-17.00 uur.

Ommen

Nieuwleusen

Veurink Mode, Parkweg 1a, 7772 PX Hardenberg, tel. 0523-266127.

Handelsvereniging Hardenberg Stad, Postbus 143, 7770 AC Hardenberg, tel. 0523-271841.

Reformwinkel De Roos, Beerzerweg 10, 7736 PJ Beerze, 0523-251509. Open 1 mei tot 1 sept.

Jumbo Ommen, Markt 22, 7731 DB Ommen, tel. 0529-478160

De Readshop, Grote Markt 2, 7711 CZ Nieuwleusen, tel. 0529-484426.
Geopend maandag t/m zaterdag. Vrijdags van 08:30 tot 20:00 uur.

Dunnewind Radio en TV, Dr. A.C. van Raaltestraat 12, 7731 GN Ommen, tel. 0529-451658.

Albert Heijn, Haven Noord 1, 7731 GZ Ommen, T. 0529-454499. 
Open: ma-do 08.00-20.00 uur, vr 08.00-21.00 uur en za 08.00-20.00 uur. www.ah.nl

Garage Bouwman, Hammerweg 3, 7731 AH Ommen, tel. 0529-456247.

Welkoop Meijerink, Haven Oost 4, 7731 GT Ommen, tel 0529-453041, ommen@welkoop.com.

Mohocar caravans, Eskampweg 33, 7731 TA Ommen, tel. 0529-454425, www.mohocar.nl.

Takman Gereedschappen, A.C. van Raaltestraat 26, 7731 GP Ommen.

Intertoys Ommen, Varsenerstraat 4, 7731 DC Ommen, tel. 0529-451410, www.intertoys.nl

Veurink Mode, Hessenweg West 5, 7731 RN Ommen. Tel. 0529-450409.

Les Brocanteurs, Slagenkampweg 5, 7731 TK Ommen, tel. 06-53299257.  
www.lesbrocanteurs.nl, info@lesbrocanteurs.nl. 
2.000 m² woonwinkel in landelijke stijl. 
Openingstijden di. t/m vrij. van 10:00 tot 17:00 uur. Zat. van 10:00 tot 16:30 uur.

Vleescentrale Ommen, Nieuwelandstraat 5, 7731 TH, Ommen. 
Tel. 0529-452139. Verkoop wekelijks op vr van 09:00-17.00 uur, za van 08.00-12.00 uur. 
www.vleescentraleommen.nl.

Bakkerij Ten Brinke, Kruisstraat 2, 7731 CR Ommen, tel. 0529-451561, www.bakkerijtenbrinke.nl.

The Read Shop Ommen, Kruisstraat 3, 7731 CR Ommen, tel. 0529-451737.

HEMA Ommen, Brugstraat 10, 7731 CT Ommen, tel. 0529-453415.

Van der Graaf “DE MOLEN”, voor dier, tuin & ruitersport, 
Hoofdvaart 97, 7701 JH Dedemsvaart. Tel. 0523-612484
www.vandergraafdemolen.nl, info@vandergraafdemolen.nl. 
Open: ma. 13.30-18.00, di t/m do 08.30-12.30/ 13.30-18.00, 
vrij 08.30-21.00, za 08.30-17.00

Vechtdal Express Tuk Tuk verhuur, 
Vermeerstraat 3a, 7731 SM Ommen, 
0529451222, info@vechtdalexpress.nl,  
www.vechtdalexpress.nl. 

Op een wel hele bijzondere manier de 
omgeving ontdekken. Gezelligheid en lol 
maken staan centraal tijdens onze Tuk Tuk 
ritjes. Voor familie, vrienden, collega`s of 
gewoon lekker met z’n twee een dagje geluk 
in de Tuk Tuk! Open april t/m oktober.

Kaasboerderij & Schilderijenhuis Heileuver, 
Dalmsholterdijk 17, 8146 PE Dalmsholte, 
tel. 0529-458232, www.heileuver.nl, 
info@heileuver.nl. 

KOEIEN, KAAS & KUNST. Heileuver heeft 
van alles in huis. Melkveebedrijf, een 
kaasmakerij, boerderijwinkel met kaas, zuivel 

en streekproducten. In het schilderijenhuis 
is een wisselende expositie van eigentijdse 
kunst uit de regio of ver daarbuiten. 
Stallen en galerie vrij toegankelijk. 
Rondleiding kaasmakerij in juni, juli en 
aug op do. mi 14.00 uur. 
Toegang: 3,50 euro p.p. 
Groepen op afspraak

Beeldentuin Witharen, 
Tevens Meubel- en Keramiekgalerie, 
Witharenweg 24, 7738 PG Witharen. 
Tel: 0523-676272/0627876388.  
www. atelierwitharen.nl
info@atelierwitharen.nl

Een authentiek boerenerf met een 
Beeldentuin van 1 ½ ha, met elk jaar een 

nieuwe expositie van ruim 100 beelden 
van 10-12 verschillende kunstenaars. 
Binnen expositie van keramiek, 
schilderijen, meubels. ed. Gratis toegang.  
Zomerexpositie Open: Pasen t/m sept.  op 
do. t/m zo. van 11u-17u en op afspraak;  
Gedurende het hele jaar kunt u op afspraak 
de Meubel -en de Keramiekgalerie  bezoeken 
en/of een workshop klei of hout boeken. 

Dedemsvaart

Shoppen
Balkbrug

Dalfsen

Bij het Vechtdal 
aangesloten winkels:
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Shoppen Shoppen
In de omgeving

Loungen in De Zon, Voorbrug 1, 
7731 BB Ommen, tel. 0529-455550, 
www.hoteldezon.nl, info@hoteldezon.nl

Lekker Loungen in De Zon. Geniet van 
het moderne interieur en de verschillende 
kunstwerken in het Lounge deel van 
De Zon. Voor aperitief, borrel of afzakkertje 
voor het slapengaan.

Restaurant Paping, Stationsweg 29 , 
7731 AX Ommen, tel. 0529-451945, 
reserveren@restaurantpaping.nl. 
www.hotelpaping.nl 

In het grand cafe met gezellige open haard 
verwennen wij u met hapjes en drankjes. 
Beleef, Proef en Geniet van de regionale 
en wereldse keuken bij Restaurant Paping 
onder leiding van chef-kok Nick van Swaal.

De Klomp - Charme Hotel & Restaurant, 
Vilsterseweg 10, 7734 PD Vilsteren, 
tel. 0529-459000, fax 0529-459019. 
www.herbergdeklomp.nl. 

Heerlijk genieten van een goed glas wijn 
bij de haard of een lekkere cocktail in de 
avonduren op het gezellige terras. Bij 
Herberg de Klomp bent u van harte welkom.

Brood en Banketbakkerij Ubak, 
Gemeenteweg 234, 7951 CW Staphorst,
tel. 0522-461203, fax. 0522- 464266.

KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, 
7955 PE IJhorst. Tel. 0522-443376, 
www.KroKoMultiPunt.nl, 
info@KroKoMultiPunt.nl. 

Open: ma. en do. 10.30-18.00 uur, za. 10.00 
tot 15.00 uur, overige dagen flexibel (als de 

vlag buiten hangt). MultiPunt met streek 
producten, streekkunst, streekinformatie, 
streektaal, (biologische) versproducten, 
kado-artikelen, workshops, goede doelen, 
ICT, ontmoetingspunt, exposities, servicepunt 
(stomerij/ vertelwerk/ drukwerk/ postzegels/ 
kopieerservice/ ict-problemen/ recycling).

In de omgeving

Stadsbrouwerij Hettingabier, 
Esdoornstraat 3, 8021 WB  Zwolle, 
06 47829026, info@hettingabier.nl. 

Wij verzorgen ook workshops om op een 
makkelijke manier bier en wijn te maken.

Stadsbrouwerij Hettingabier, 
Creatieve Werkplaats, Esdoornstraat 3, 
8021 WB  Zwolle, tel. 06 47829026, 
info@zelfbrouwen.nl, 
www.brouwbenodigdheden.nl. 

Internetwinkel met passie voor zelfbrouwen

Librije’s Winkel, 
Spinhuisplein 1, 8011 ZZ Zwolle
tel: 038 853 0004,  
info@librijeswinkel.nl

Open: di t/m za 10.00-22.00 uur
zo 08.00-12.00 uur. www.librijeswinkel.nl.

Ommen

De Wildzang, Stationsweg 31,
7731 AX Ommen, tel. 0529-452045. 
www.wildzang.nl. 

Spooktochten. 
Open: ma/di gesloten, wo t/m za v.a. 
10.30 uur, zo v.a. 14.00 uur

Theater Carrousel, van Reeuwijkstraat 5, 
7731 EH Ommen. Tel. Alg. 06-83099755, 
info@theatercarrousel.nl, 
www.theatercarrousel.nl. 

Kaartverkoop via boekhandel Bruna, tel: 
0529-451737. Theater Carrousel in Ommen 
is een gezellig podium met een compleet 
aanbod professionele voorstellingen. 
Bezoek onze website, boek snel en 
makkelijk uw kaarten.

Avondje uit
Balkbrug

Openluchttheater, Hoogeveenseweg  
(ingangparkeerplaats Sportcomplex), 
tel. 0523-656427

Hardenberg

Theater de Voorveghter en Movieskoop 
Hardenberg, Badhuisplein 3, 7772 XA  
Hardenberg, tel. 0523- 280350 (theater), 
tel. 0523-280353 (bioscoop), 
www.voorveghter.nl, www.movieskoop.nl

Zwiers Meubelmakerij, Bossinkkamp 2A 
7683 SL Den Ham. tel. 0546-671601, 
www.meubelmakerijzwiers.nl, 
info@meubelmakerijzwiers.nl. 

Open di t/m vr 09.30-12.00 uur en 
13.30-16.30 uur, za 09.30-12.00 uur  
en 13.30-16.30 uur. 
Hier vindt u een werkplaatsinrichting 
van een schrijnwerker rond 1900. 
Verder kunt u meemaken hoe op 
ambachtelijke wijze unieke keukens 
en meubels worden gemaakt.

Register

Ommen

Oudleusen

Slagharen

Laarman Koeriers en sneltransport, Hessenweg 105 7722 SX Oudleusen. Tel. 0529-471506. 
www.laarman-koeriers.nl

Zwarte markt Slagharen, Herenstraat 47, 7776 AH, Slagharen, 
tel. 0523-682570, bgg 0523-681022 of 06-25088582.

Staphorst

Boer Staphorst BV Bouw en Woonwarenhuis, Achthoevenweg 2, 7951 SK Staphorst
www.boer-staphorst.nl. 

Wiechers Wonen, tel 0529-453933, Balkerweg 22a, 7731 RZ Ommen, 
welkom@wiecherswonen.nl, www.wiechers.nl. 
Open di t/m do 10.00-17.30; vr 10.00-21.00; za 10.00-17.00 uur

Roël BV (speelgoed), Gemeenteweg 46, 7951 CN, Staphorst, tel. 0522-461697,
www.roelspeelgoed.nl.

J. Kooiker - Folklore stoffen, Gemeenteweg 197, 7951 CK Staphorst, tel. 0522-461365. 
Verkoop stoffen en textiel.

Prima Vista, T 0529-450144, Varsenerstraat 2, 7731 DC  Ommen, www.prima-vista.nl
info@prima-vista.nl. Een winkel in heerlijke delicatessen en woonplezier.
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Tourist Info Ommen
Kruisstraat 3 (The Read Shop), 7731 CR Ommen,  
tel. 0529-451737. Openingstijden: ma 10.00-18.00 uur;  
di t/m do 09.00-18.00 uur; vr 09.00-21.00 uur; za 09.00-17.00 uur

Informatiepunt Hardenberg
Informatiepunt Regio Hardenberg, Gedempte Haven 6,  
7772 VD Hardenberg, Tel. 0523-272527. 
Openingstijden: tot 01-05-2015 en vanaf  
31-08-2015 : ma. t/m za. van 10.00-14.00 uur. 
Van 01-05-2015 tot 30-08-2015: ma. t/m za. van 10.00-17.00 uur.

Tourist Info Dedemsvaart
Julianastraat 34 (Primera),  
7701 GL Dedemsvaart, tel. 0523-612290. 
Openingstijden: ma 13.00-18.00 uur;  
di t/m do 08.30-18.00 uur; vr 08.30-21.00 uur, 
za 08.30-17.00 uur. 

Tourist Info Staphorst
Rijksweg 12 (Hotel Waanders), 7951 DH Staphorst, 
tel. 0522-461888. 
Openingstijden: ma t/m za 07.00-23.00 uur; zo gesloten.

Tourist Info Dalfsen
Bloemendalstraat 10 (The Read Shop), 
7721 AM Dalfsen, tel. 0529-434745.
Openingstijden: ma  13.00 - 18.00 uur; di t/m do 09.00-18.00 
uur; vr 09.00-20.00 uur; za 09.00-17.00 uur.

Tourist Info Nieuwleusen
Grote markt 2 (The Read Shop), 7711 CZ Nieuwleusen,  
tel. 0529-484426. Openingstijden: ma 13.00-18.00 uur, 
di t/m do 08.30-18.00 uur, vrij 08.30-20.00 uur, za 08.30-17.00 uur.

Tourist Info Slagharen
Herenstraat 24 (Streekmuseum ‘Het Oale Meesterhuus’),  
7776 AJ Slagharen, tel. 0523-684111. 
Openingstijden: apr t/m okt: ma 13.30-16.00 uur, 
di t/m vr 10.00-16.00 uur.

Tourist Info Gramsbergen
Meiboomplein 4 (Historisch Cultureel Info Centrum Vechtdal), 
7783 AT Gramsbergen, tel. 0524-561639. 
www.museumgramsbergen.nl
Openingstijden: 1 nov t/m 31 mrt: ma gesloten.  
1 apr t/m 31 okt: ma t/m vr 10.00-17.00 uur, za 10.00-16.00 uur.

Tourist Info Lemele
Hellendoornseweg 1 (Café/Restaurant de Driesprong),  
8148 RH Lemele, tel. 0572-331254. Openingstijden: 
ma t/m wo, vr 08.30-20.00, za 11.00-18.00 uur, do gesloten.

Tourist Info IJhorst
Heerenweg 42 (KroKo MultiPunt), 7955 PE IJhorst, 
tel. 0522-443376. Openingstijden: ma en do 10.30-18.00 uur, di, 
wo en vr flexibel (als de vlag buiten hangt), za 10.00-15.00 uur.

Tourist Info Balkbrug
Oud Avereest 22 (Bezoekerscentrum de Wheem), 
7707 PN Balkbrug, tel. 0523-656721. 
Openingstijden:  sept t/m apr: zo 12:00 – 17:00 uur. 
Mei t/m juni: za 13:00 – 17:00 uur, zo 12:00 - 17:00 uur. 
Juli t/m aug: di, woe, za 13:00 – 17:00 uur, zo 12:00 – 17:00 uur.

Alle Tourist Info’s zijn op zon- en feestdagen gesloten.

POLITIE
Tel. 0900-8844
Alarmnummer: 112.

ZIEKENHUIS
Hardenberg
Röpke-Zweers Ziekenhuis Jan Weitkamplaan 4/a, 
Hardenberg tel. 0523-276000. 

Meppel 
Diaconnessenhuis
Hoogeveenseweg 38, 7940 KA Meppel, tel. 0522-233333.

Zwolle
Isala Klinieken
Dokter van Heesweg 2, tel. 038-4245000.

ARTSEN
Dalfsen
Groepspraktijk Ruitenborghstraat 28
 tel. 0529-432022, spoedgevallen: tel. 0529-434161.

Dedemsvaart/ Balkbrug
Huisartsenpraktijk Schuttevaer
Schuttevaer 33, 7701 DD Dedemsvaart. tel. 0523-629333.

Huisartsenpraktijk De Latyrus
Latyrusstraat 12, 7701 CX Dedemsvaart. tel. 0523-612363.

Huisartsenpraktijk Balkbrug
Molenweg 20, 7701 CD Balkbrug. tel. 0523-656384.

Gramsbergen
Huisartsenpraktijk Gramsbergen
Voorstraat 3 tel. 0524-561323. Spoedlijn tel. 0524-562635. 

Hardenberg
Huisartsenpraktijk Hulscher en De Bruin
De Schans 9a2, 7773 AA Hardenberg, tel. 0523-262071

W. van As, 
Meeuwenplein 2a, 7771 AC Hardenberg, tel. 0523-265851.

Huisartsenpraktijk Floralaan
Floralaan 5, 7772 LK Hardenberg tel. 0523-265843.

Huisartsenpraktijk De Brink
De Brink 17a, 7771 BA Hardenberg, tel. 0523-261413.

Huisartsenpraktijk de Wieken,  
De Brink 17, 7771 BA  Hardenberg, tel. 0523-261626/261434

F.J. Allema, De Opgang 3, 7771 BW Hardenberg 
tel. 0523-261434.

R.W. van Oosterhout, De Schans 9a1, 7773 AA Hardenberg 
tel. 0523-270729.

Huisartsenpraktijk Slagharen
Anton Geerdesplein 6, 7776 BD Slagharen, tel. 0523-681506.

F. Meijer Lijsterbesstraat 1, 7775 BA Lutten, tel. 0523-681513.

Kloosterhaar
P. Tichelaar, Dorpsstraat 22, 7694 AC Kloosterhaar. 
tel. 0523-241372.

Lemelerveld
Huisartsenpraktijk Lemelerveld
B.W. van der Veen, J.M. van Ittersum-van Beukering, 
Vilstersestraat 37, 8152 AA Lemelerveld, tel. 0572-371722.
Voor spoedgevallen tel. 0572-372841.

Ommen
E. th van den Berg, Carrouselplein 6, tel. 0529-451451.

Huisartsenpraktijk Carrousel,  
Carrouselplein 6, tel: 0529-451451

Huisartsenpraktijk Habets, Bonnes & van Westreenen
Baron Bentinckstraat 67
Tel: 0529-456626/451325 /463494

H.J. Bezemer, De Voormars 12, tel. 0529-451465.

Huisartsenpraktijk, 
Van Alewijkstraat 17, Beerzerveld. tel. 0523-251393

Nieuwleusen 
J.R. Berg, Omloop 4b, 7711 XD Nieuwleusen.  
Tel. 0529-484828.
Praktijk, R. Visser, 
Omloop 4, 7711 XD Nieuwleusen. Tel. 0529-484035.

J. Olthof, 
Omloop 4a, 7711 XD Nieuwleusen. tel. 0529-481471.

G. van den Brink, 
Omloop 4b, 7711 XD Nieuwleusen. Tel. 0529 - 484828

Rouveen
G.J. vd Stuys, Korte Kerkweg 22, 7954 GC Rouveen. 
Tel: 0522-291232

Staphorst
Staphorst Medisch centrum,
Jc van Andelweg 3, 7951 DT Staphorst

K. Oosterhof, tel: 0522-462000

C.B. Steendijk, tel: 0522-461223

K.A. Hoekman, tel: 0522-461237

AVOND/ WEEKENDDIENSTEN
Huisartsenpost Hardenberg  
Jan Weitkamplaan 4a, tel 0900-3336333

Huisartsenpost Zwolle 
Dokter van Heesweg 2, tel 0900-3336333

Huisartsenpost Meppel 
Hoogeveenseweg 38, tel 0900-1120112

GARAGE
Hardenberg
Garage Mastebroek, Haardijk 3, 7771 PZ, Hardenberg.  
tel. 0523-267000, www.mastebroek.nl.

Tourist Info punten

Belangrijke informatie

Register



Of u nou lekker actief bezig bent geweest, heerlijk loom 

aan het water heeft gelegen of terug komt van een avondje 

uit. Het is en blijft een heerlijk idee dat u de volgende dag 

geen verplichtingen heeft. ’s Ochtends luistert u vanuit 

uw tent naar de vogeltjes en geniet u in alle rust van uw 

kopje koffie en krantje. U ruilt liever de haringen en het 

gaspitje in voor een vijfsterrenhotel, een gezellig bed & 

breakfast of een verblijf op een landgoed? Ook dat kan.

Het Vechtdal heeft een groot aanbod aan accommodaties. 

Van een keurig opgemaakt bed in een hooiberg tot  

’s ochtends aanschuiven voor het ontbijt in de kapel  

van een oud klooster. In het Vechtdal kan het allemaal.

SLAPEN
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Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Hotels/Pensions Bed & Breakfast

Dalfsen en omstreken Balkbrug en omstreken

HR Hof van Dalfsen***  T 0529-431818  Bosrijk gelegen nabij 
Haersolteweg 3, 7722 SE Dalfsen  F 0529-434892  centrum Dalfsen. 
info@hofvandalfsen.nl   Diverse wandel- en 
www.hofvandalfsen.nl  fietsarrangementen. 

Het Roode Hert  T 0529-433043  Rustig en sfeervol hotel
Hessenweg 41, 7722 PJ Dalfsen  F 0529-430877  gelegen in de landerijen van
info@hetroodehertdalfsen.nl   Dalfsen, op korte afstand
www.hetroodehertdalfsen.nl   van het centrum en ± 9 km
  van Ommen en Zwolle

Mooirivier****  T 0529-478777  Uniek gelegen direct aan
Oude Oever 10, 7722 VE Dalfsen   de rivier met à la carte
info@mooirivier.nl   restaurant en loungeterras
www.mooirivier.nl   aan het water.

Hardenberg en omstreken

Hotellerie de Rheezerbelten***  T 0523-271012  Unieke ligging a/d rand van
Grote Beltenweg 1,  F 0523-270690  Rheezerbelten temidden van
7771 SX Hardenberg   bossen met vele fietspaden.
info@rheezerbelten.nl   
 
Stadsherberg ‘t Klepperhuus*  T 0523-268013   
Fortuinstraat 5, 7772 BM Hardenberg F 0523-273635  
info@klepperhuus.nl
www.klepperhuus.nl

Landhoeve Zwieseborg T 0524-563200  Landelijke omgeving, sfeervol
Hardenbergerweg 23,   F 0524-562213  ingericht, gratis internet, 
7778 HP Loozen (H.berg)   mog. schoonheidsverzorging, 
info@zwieseborg.nl,    fiets- en wandelroutes in
www.zwieseborg.nl  nabije omgeving. 
  Aanpassingen, verzorging 
  en/of ondersteuning.

Horsetellerie Rheezerveen BV T 0523-271177 Pensionstalling voor paarden
Ommerweg 11, 7797 RD Rheezerveen F 0523-272321 (max. 16) aanwezig. 
www.horsetellerie.nl  Gratis internet, kamers  
  op beg. grond.

Ommen en omstreken

De Zon Hotel & Restaurant ****  T 0529-455550  Sauna in hotel.
Voorbrug 1, 7731 BB Ommen  F 0529-456235  
info@hoteldezon.nl, www.hoteldezon.nl  

Imminkhoeve, hotel Landhuis voor mensen T 0572-331284 Aangepast hotel in een
met een functiebeperking, locatie Lemele.  volledig rolstoeltoegankelijke
Lemelerweg 41, 8184 PB Lemele  omgeving. Inclusief zorg
reserveringen@imminkhoeve.nl  op maat indien nodig.
www.imminkhoeve.nl    Uitstekende keuken, 

aangepaste speeltuin, 
snoezelruimte, Grand Café.

Hampshire Hotel & Spa Paping***  T 0529-451945  Sauna landschap, 
Stationsweg 29, 7731 AX Ommen  F 0529-454782  ma damesdag van 
info@hotelpaping.nl, www.hotelpaping.nl    10.00 - 17.00 uur.  

Net buiten centrum. 

De Klomp - Charme Hotel & Restaurant T 0529-459000 
Vilsterseweg 10, 7734 PD Vilsteren F 0529-459019 
www.herbergdeklomp.nl	 	

Charme Hotel Wildthout T 0529-451592 U slaapt in een oude
Hammerweg 40  Burgemeesterswoning.
7731 AK Ommen  Goede kwaliteit, een
info@wildthout.nl, www.wildthout.nl   knusse en huiselijke sfeer. 

Prachtige serre met terras  
in de tuin op het zuiden!

Staphorst en omstreken

Buiten de regio

Hotel Waanders***  T 0522-461888  Gratis internet.
Rijksweg 12, 7951 DH Staphorst  F 0522-461093  
info@hotel-waanders.nl, www.hotel-waanders.nl

Librije’s Hotel *****  T 038-8530000  Hotel in voorm. gevangenis
Spinhuisplein 1, 8011 ZZ Zwolle  F 038-8530009  Tevens restaurant Librije’s
info@librijeshotel.nl, www.librijeshotel.nl   Zusje, kook- en wijnschool, 
  wijn-, worst- & kaasbar en 
  vergaderlocaties

Hotel Restaurant Fidder ***  T 038-4218395  Sfeervol Jugendstil hotel
Kon. Wilhelminastraat 6, 8019 AM Zwolle  F 038-4230298  net buiten het centrum.
info@hotelfidder.nl, www.hotelfidder.nl
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Dalfsen en omstreken

Boerhoes  T 0529-401878  Kom logeren op de zolder 
Koepelallee 8, 7722 KT Dalfsen   van de boerderij aan de 
www.boerhoes.nl, info@boerhoes.nl    Vecht en geniet van fraaie 

kamers, erf en omgeving. 
Knusse theetuin, kunst  
en boerencamping.  
U bent welkom!

Goltstein  T 0529-432979  Beugel in wc en douche, 
Zuidelijke Vechtdijk 4, 7722 KM Dalfsen   1 slaapkamer + wc, douche
adrivanlenthe@online.nl   beneden, 1 km v.a. dorp  
www.huizegoltstein.nl   en station, aan de 

Vecht gelegen, bij een 
melkveebedrijf. U bent nooit 
samen met anderen

Landgoed Hessum, Aimée. von Martels  T 0529-458416  Zeer ruim appartement in 
Tolhuisweg 11, 7722 HS Dalfsen  F 0529-458416  koetshuis. 2 Slaapkamers 
www.landgoedhessum.nl    met eigen badkamer. 

Zitkamer met houtkachel en 
een eetkeuken. Ontbijt in 
overleg. Veel rust en privacy. 
Tevens melkveehouderij.

Het Klooster van Dalfsen  T 0529-850111  Overnachten in een 
Oosterstraat 8, 7721 CL Dalfsen   monumentaal klooster in het 
www.hetkloostervandalfsen.nl   centrum van Dalfsen. Proef 
receptie@hetkloostervandalfsen.nl    de serene sfeer en ervaar de 

rust in een authentieke kapel. 
Dit voormalig nonnenklooster 
stamt uit 1927 en biedt een 
prettig verblijf.

Zwaluwhof  T 0529-436875  Luxe groepsacc. In een 
Zwarteweg 7a, 7722 LA Dalfsen   prachtige omgeving. 
info@zwaluwhof.nl, www.zwaluwhof.nl    Proef de sfeer! Tevens 

vergaderlocatie. 

Hof van Lenthe  M 06-23262843 ZIn een landelijke omgeving 
Koelmansstraat 71, 7722 LW Dalfsen   twee keer vier persoons
Tel. 0529-401877 / 0623262843  luxe appartementen. 
info@hofvanlenthe.nl, www.hofvanlenthe.nl    Deze zijn samen samen te 

voegen, waardoor er plaats 
is voor acht personen. 

B&B Het Driehoeksnest T 0529-460424 Het Driehoeksnest is de
Driehoeksweg 3, 7722 HL  Dalfsen  perfecte plek om te
www.driehoeksnest.nl   overnachten als u van 

natuur, wandelen, fietsen en 
rust houdt. U overnacht in 
uw eigen boerderijtje dat van 
alle gemakken is voorzien.

B&B De Kruidenhoeve, Willem en Anneke Smits, T 0523-656049 Deze B&B is gesitueerd in 
Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug,   een oude rietgedekte
www.benb.kruidenhoeve.nl.    Saksische boerderij, gelegen 

in het natuurgebied het 
Reestdal, op de grens van 
Drenthe en Overijssel. Om 
de boerderij 4000 m2 natuur- 
en kruidentuinen met zitjes. 
Ideaal uitgangspunt voor 
wandelingen en fietstochten. 
Aangesloten bij ECEAT.

Hardenberg en omstreken

Centrum de Cirkel T 06-16690612 Heerlijk ontspannen in 
Haarweg 58, 7696 BB Brucht   ruime’hotel’kamers in 
www.bedandbreakfast-hardenberg.nl   authentieke sfeer en op 
info@bedandbreakfast-hardenberg.nl    de diverse terassen. 

Gebruik infraroodsauna, 
stoomcabine, bubbelbad 
of zonnehemel. Biologisch 
ontbijt. Massage mogelijk. 

Grenszicht  T 0523-216365  Ingerichte boerderij, alles 
Radewijkerweg 70, 7791 RH Radewijk, H’berg   begane grond, rust en 
www.grenszicht.nl, info@grenszicht.nl    ruimte, zeer kindvriendelijk, 

boerengolf.

Fam. Veurink  T 0523-262315  Haal/breng service. 
Rheezerweg 50, 7794 RH Rheeze   Boerderij/boerengolf.
info@familieveurink.nl, www.familieveurink.nl   Aan het Pieterpad. Tevens 

internetaansluiting.



Camping ’t  Veld 

Thuis in het Vechtdal 

Gemoedelijk kamperen op de kleinste 5 sterrencamping van 
Nederland. 

autovrije kampeervelden met speeltuintje voor de (klein)kinderen 
op elk veld, standaard en comfortplaatsen, privé sanitair, 

uniek overdekt zwembad, indoor speeltuin, minishop, 
 sfeervolle horeca, fietsverhuur, 

 wifi,  vis– en roeivijver met speelstrand, sportveld, 
alle weekenden en reguliere schoolvakanties van april t/m 

september professionele animatie, 

Verhuur van veldlodges, toercaravans, stacaravans en chalets 

 Grote beltenweg 15 
7794 RA Rheeze 
Tel: 0523262286 

E: info@campingtveld.nl 

www.campingtveld.nl 

P A N N E N K O E K E N B O E R D E R I J

Menukaart

P A N N E N K O E K E N B O E R D E R I JP A N N E N K O E K E N B O E R D E R I J

Menukaart

Luxueuze vakantiehuizen midden 
in de natuur. Ontspannen genieten 
van een natuurlijk avontuur.

Buitenplaats

Berg & Bos

www.cascadeparcs.nl
www.belvilla.nl

Buitenplaats Berg & Bos 
Zonnebloemweg 10, Lemele

T 0572 330 666 

Openingstijden zomer 
 

Maandag in bouwvak geopend 
 

Di t/m Za geopend vanaf 9:00 uur 
 

Zo geopend vanaf 10:00 uur 
 

Openingstijden keuken 
 

elke dag van 11:00 tot 20:30 uur 
 

 
Voor actuele openingstijden zie  
onze website. (seizoen bepalend) 
 

Groep of gezelschap? 
Er zijn verschillende arrangementen  
beschikbaar. Vraagt u gerust naar de 
mogelijkheden. 
 
         0529 - 451782 
 

         www.ekkelenkamp-ommen.nl 
 

         info@ekkelenkamp-ommen.nl 
 

         Ekkelenkampommen  

 

 

 

 

 

 

 

  Koffie      
  Geniet van verse koffie gezet met onze 
   Italiaanse espresso machine.   
  Hierbij bieden wij een ruim assortiment  

   vers en luxe gebak uit eigen patisserie. 
   

   Lunch 
  Uitgebreide lunchkaart voor ieder wat 
   wils. Vers belegde broodjes, salades,  
   uitsmijters en pannenkoeken. 
 

   Diner 
  3-gangen keuze menu voor 2850 

   keuze uit verschillende voor-, hoofd-, 
   en nagerechten.  
   À la Carte, Plate gerechten vanaf 1575 

   3-gangen kinder keuze menu voor 1050 

  

   IJssalon 
  Vers softijs in verschillende smaken o.a. 
   Vechtdal Yoghurt - Aardbei. Groot terras. 
   Schepijs, sorbets en milkshakes. 
   7 dagen geopend in de zomermaanden 
 

KOM GENIETEN OP ÉÉN VAN ONZE ZONNIGE TERRASSEN 



Groepsaccommodaties vervolg Groepsaccommodaties vervolg

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Bed & Breakfast Bed & Breakfast

Hardenberg en omstreken Ommen en omstreken

Camping De Vechtvallei  T 0523-251800  Het gastenverblijf is gelegen 
Rheezerweg 76, 7795 DA Diffelen  F 0523-251508 op een rustige camping
info@devechtvallei.nl, www.devechtvallei.nl    in prachtig natuurgebied 

nabij de rivier de Vecht  
en nabij bosrijk wandel-  
en fietsgebied. 

B&B De Vlinder  T  0523-677200  B&B De Vlinder is een ruim 
Parallelweg 4, 7772 SB Hardenberg  M 06-57532268 appartement met eigen 
info@bedandbreakfastdevlinder.com    toilet, douche, ingang, 

woonkamer, keuken en 
slaapkamer. Het ligt schuin 
tegenover het station van 
Hardenberg. 

Horsetellerie Rheezerveen BV, T 0523-271177 Alle kamers beg. grond. 
Ommerweg 11, 7797 RD Rheezerveen  F 0523-272321 Pensionstalling voor paarden 
www.horsetellerie.nl    (max. 16) aanwezig.  

Gratis internet, kamers  
op begane grond. 

De Rheezer Kamer M 0650510855 Luxe 1 kamersuite, 
Rheezerbrink 5, 7794 RG Rheeze   sfeervolle, duurzame, 
info@derheezerkamer.nl   eigentijdse inrichting. 
www.derheezerkamer.nl    Prachtige ligging aan de 

brink en de Vecht.
  Direct aan het Pieterpad.

Erve `t Hacht  T 0629967799 Sfeervol overnachten met 
Engeland 6, 7784 CH Ane   uitzicht over de landerijen. 
info@ervehacht.nl  Kamers met karakter, ieder 
www.ervehacht.nl    voorzien van wc/badkamer/

televisie/wifi. Vlak aan 
Pieterpad en op 5 km van de 
 Evenementenhal. B&B-extra: 
lunchpakket, “eten wat de 
pot schaft” en fietsverhuur.

B&B de Meiboom stadslodge T  06-46129663 Geniet van de prachtige
Meiboomplein 2a M 06-53944798 natuur en cultuur van het
7783 AT Gramsbergen  schitterende Vechtdal
info@stadslodgedemeiboom.nl  terwijl u logeert in de
www.stadslodgedemeiboom.nl    eigentijdse en comfortabele 

B&B de Meiboom. Een plek 
waar bijzonder slapen heel 
gewoon is.

Watertoren Lutten T 0523-857219 Frieda en Gerrit runnen in
Dedemsvaartseweg-Noord 64a  hun unieke watertoren een
7775 AJ Lutten   B&B met 8 kamers en een
info@watertorenlutten.nl  lounge/vergaderruimte. Ook
www.watertorenlutten.nl   als groepsaccommodatie  

te huur +/- 20 personen  
10 kamers.

Bed and Breakfast ‘t Sloaphuus  M 06-10059308  Mooie tuin met meerder 
Hardenbergerweg 31, 7731 HA Ommen  T  0529-453185  terrassen, eigen ingang, 
www.bedandbreakfastommen.nl   douche/toiletruimte alleen 
h.horsman@concepts.nl    voor gasten. Dichtbij het 

centrum. Fietsenstalling.
Extra bed op 1-persoons-
kamer mogelijk.   
Personen/bagagevervoer 
mogelijk tegen km-prijs.

Nieuwe Brug  T 0529-451096  Luxe sfeervolle ingerichte 
Lemelerweg 15, 7731 PR Ommen  F 0529-451828 kamers met een eigen 
info@nieuwe-brug.nl, www.nieuwe-brug.nl    badkamer.   

Bijzondere ligging aan de  
Archemerberg en rivier  
de Regge.

Boerderijcamping “Het Varsenerveld”  T  0529-453300  Op zoek naar een  
Emslandweg 14, 7731 RP Ommen  M 06-21983895 avontuurlijke
www.varsenerveld.nl   vakantiebestemming?  

Kom dan kamperen bij  
de boer! Vanaf de  
camping fietst of  
wandelt u zo de bosrijke 
omgeving van dit mooie 
stukje Nederland in. 

B&B In de Lindetuin T 0546-673409 Even onthaasten na een 
Vroomshoopseweg 9, 7683 RH Den Ham   drukke periode, even weg
info@indelindetuin.nl  uit de sleur van elke dag
www.indelindetuin.nl    of om een speciaal  

moment te vieren?

Vakantieboerderij, B&B De Luttikhoeve T 0529-455435 B&B De Luttikhoeve zit op
Koedijk 3, 8147 RE Giethmen  4 km afstand van Ommen
www.benbdeluttikhoeve.nl  en beschikt over twee
benbdeluttikhoeve@kpnmail.nl   kamers op de deel van 

de boerderij en een klein 
‘Bakhuisje’ buiten de 
boerderij. Ons terras met 
uitzicht over de weilanden zit 
aan het Fietsroutenetwerk.

Register

Ommen en omstreken

Bed & Breakfast De Vijvertuin T  0529-454565  Dichtbij centrum en fiets- 
Ommeresstraat 2a, 7731 XD Ommen  M 0645173168 en wandelpaden. 
jboessenkooldejong@hotmail.com    Meerdere zitjes o.a. bij 

vijver. Eigen terras.

De Eskamp  T 0572-331234  Directe ligging aan de 
Lemelerweg 32, 8148 PC Lemele   Lemeler- en Archemerberg.
www.de-eskamp.nl  Wifi aanwezig.

Staphorst en omstreken

Buiten de regio

Bed & Breakfastboerderij Eben Haezer  T 038-3866535 Overnachten in een 
Postweg 2, 7951 KT Staphorst   hooiberg; Catagorie vier
www.boerderijebenhaezer.nl  tulpen. Ook  voor groepen. 
info@boederijebenhaezer.nl    Diploma boerenhulp, 

vergaderruimte Het KoeTuur.

Appartement Bed & Breakfast Westerhof,  T 0527-291893 Voor 3-4 personen. Vlakbij 
Lagewal 2, 8356 DE Blokzijl   centrum. Mogelijkheid 
info@app-westerhof.nl, www.app-westerhof.nl   elektrische fiets opladen.

77

B&B de Reggestee M 06-30703381/ Zoekt u rust, ruimte en
Hancateweg Oost 5,  06-20592659 comfort in een prachtige
7447 TL Hellendoorn  groene omgeving gelegen 
info@dereggestee.nl  aan de Regge, dan bent u 
www.dereggestee.nl  hier aan het juiste adres.  
  De B&B en vakantiewoning 
  stralen luxe en sfeer uit zodat 
  u zich thuis zult voelen. 



De  Stadshaghen 
Residentie

Fraaie locatie, prachtig pand
Woonkwaliteit voor nu en straks

inOmmen

Ruim, licht 2, 3 en 4 kmr tot 135m2 
Duurzaam en energiearm 
Lage Woonlasten 
Comfortabel en Veilig 
Toekomstbestendig

Voor informatie:
06-53168057

www.stadshaghen.nl 
Dikkersstraat 1 

7731 DH Ommen

Woonkwaliteit voor nu en straks

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

Interessante prijzen

                  TE KOOP: 
LUXE SENIOREN APPARTEMENTEN

Resort de Arendshorst 
Arendshorsterweg 3a 

7731 RC Ommen 
  0529 45 32 48                         

www.resort-de-arendshorst.nl 

Kamperen op unieke 
locatie direct aan de 

Vecht 



Register

Groepsaccommodaties vervolg Groepsaccommodaties vervolg

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Kampeerterreinen Kampeerterreinen

Balkbrug/Dedemsvaart en omstreken

Camping SI-ES-AN  T 0523-656534  Fietsen en wandelen vanaf 
De Haar 7, 7707 PK Balkbrug,  F 0523-617402 de camping, gelegen in het
info@si-es-an.nl, www.si-es-an.nl   Reestdal

Camping ‘t Reestdal  T 0523-656232  Familiecamping met veel 
De Haar 5, 7707 PK Balkbrug  F 0523-617592 activiteiten. Kamperen met 
www.reestdal.nl, info@reestdal.nl     privé sanitair, kant en klaar 

huren van Dassenhomes 
  of Dassenhutten.

De Bosvreugd, Stuw 8, 7722 JV Oudleusen   T 0529-471745  50+-ers, 60+-ers, rustig.
campingbosvreugd@hotmail.com   Gelegen aan de Vecht.

Camping Madrid   T 0529-458585 Kindvriendelijk,  
Tolhuisweg 5, 7722 HS Dalfsen  F 0529-458263 grote speeltuin. 
www.campingmadrid.nl    Zwembad op 5 km. 

Charme Camping Heidepark  T 0572-371525  Zeer geschikt voor 
Verbindingsweg 2a, 8151 PP Lemelerveld   kinderen. Elk weekend
info@campingheidepark.nl  en vakanties recreatie-
www.campingheidepark.nl    programma. Vrij toegang 

tot aastgelegen natuurbad 
Heidepark. Nieuw 
sanitairgebouw. Beschut.

Camping Starnbosch  T 0529-431571  De groenste camping van 
Sterrebosweg 4, 7722 KG Dalfsen   het Vechtdal. Kamperen
www.starnbosch.nl, info@starnbosch.nl   doe je "natuurlijk" op 

camping Starnbosch.

Vechtdalcamping Het Tolhuis  T 0529-458383  Alle plaatsen zijn 
Het Lageveld 8, 7722 HV Dalfsen   comfortplaatsen. Buiten
info@tolhuis.com, www.tolhuis.com    het hoogseizoen 

accepteren wij: 
Camping Card ACSI 
Camping Key Europe, 
C.C.I. Campingpas 
en International 
Campercard. ANWB 
waardering 4,5 ster.

Natuurkampeerterrein De Rietkraag  T  0572-372601  Kamperen in de natuur, rust,
Weerdhuisweg 44b, 8152 DN Lemelerveld  M 06-42014884 ruimte en vrijheid aan
info@derietkraag.com, www.derietkraag.com  het prachtige Overijssels 
kanaal. Zeer geschikt voor kinderen.    Comfortabel sanitair 

gebouw. Zeer geschikt 
voor kinderen. 
Zwemmen, vissen en 
varen in het Overijssels 
kanaal is mogelijk. Gratis 
kano’s en roeiboot ter 
beschikking. Lid van 
Natuurkampeerterreinen.

Dalfsen en omstreken

Hardenberg en omstreken

Attractie- & Vakantiepark Slagharen  T 0523-683000  Alle arrangementen incl. 
Knappersveldweg 3, 7776 PA Slagharen   toegang attractiepark,
www.slagharen.com   zwembaden, voorstellingen 

en familieavonden 
inbegrepen. 

Familiecamping de Belten T 0523-262264  
Grote Beltenweg 11, 7794 RA Hardenberg F 0523-267883  
info@jungle-avonturencamping.nl
www.jungle-avonturencamping.nl

De Klashorst   M 06-13231326  Prachtig gelegen tussen 
Rheezerweg 123, 7795 DB Diffelen   de Vecht, bossen
www.deklashorst.nl, info@deklashorst.nl   en weidelanden. 

Natuurgebied op 1 km. 
  WiFi en broodjesservice.

De Kleine Belties  T 0523-261303  Kampeerplaatsen met privé 
Rheezerweg 79, 7771 TD Hardenberg  F 0523 266242 sanitair. Christelijke camping.
info@kleinebelties.nl, www.kleinebelties.nl   Zwem- en visvijver.

De Klimberg  T 0523-261955 Landelijk gelegen, 
Ommerweg 27, 7797 RD Hardenberg  F 0523-271262 Zondagsrust. 
camping@deklimberg.nl, www.deklimberg.nl   ANWB waarderingscijfer: 9. 
   Oppervlakte 16ha, privé 

sanitair aanwezig.

Camping en groepsaccommodatie  T 0523-262805  Christelijke, sfeervolle, de 
Oldemeyer   moderne en kindvriendelijke
Grote Beltenweg 13a, 7794 RA Rheeze   camping met verwarmd 
info@oldemeyer.nl, www.oldemeyer.nl    openluchtbad met 

waterglijbaan, wildwaterbaan 
en rainshower.  
Apart kleuterbad.  
Perfecte uitvalbasis voor  
een ontspannen en  
sportieve vakantie.

Vakantiepark ’t Rheezerwold  T 0523-264595  Gezins- en 50+ camping, 
Larixweg 7, 7796 HT Hardenberg  F 0523-266120 overdekt en buitenzwembad,
info@rheezerwold.nl, www.rheezerwold.nl   uitgebreide sport-/
rheezerwold@ardoer.com    speelfaciliteiten,  

privé sanitair, ANWB *****  
Best Camp 2016

 
De Pallegarste  T 0523-251417  Landelijk gelegen.
Pallegarsteweg 4,   F 0523-252942  Alle plaatsen kabel tv.
7692 PC Marienberg
info@depallegarste.nl
www.depallegarste.nl    

Camping De Vechtvallei  T 0523-251800  Familie-camping.
Rheezerweg 76,   F 0523-251508  ANWB waarderingscijfer: 8,9.
7795 DA Diffelen-Hardenberg
info@devechtvallei.nl
www.devechtvallei.nl    
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...niet omdat het anders moet,
maar omdat het anders kan!

www.uitvaartverzorgingvechtdal.nl

Nieuwelandstraat 6
7731 TH Ommen
0529 - 46 30 46

Uitvaartverzorger
Jan Slagter
06 - 2524 3688

Loop gerust eens bij ons binnen,
er is zoveel mogelijk.

Wij voorzien u graag van alle gewenste informatie.
Wij staan 24 uur per dag voor u klaar,
ongeacht hoe of waar u verzekerd bent.

...niet omdat het anders moet,
maar omdat het anders kan!

www.uitvaartverzorgingvechtdal.nl

Nieuwelandstraat 6
7731 TH Ommen
0529 - 46 30 46

Uitvaartverzorger
Jan Slagter
06 - 2524 3688

Loop gerust eens bij ons binnen,
er is zoveel mogelijk.

Wij voorzien u graag van alle gewenste informatie.

Wij staan 24 uur per dag voor u klaar,
ongeacht hoe of waar u verzekerd bent.

ContactJoost Eilert enAnnemarie Eilert

Het Oude StationStationsweg 47722 HA Dalfsen0529 4342730529 434273www.hetoudestation.nl
OpeningstijdenDinsdag t/m zondag vanaf 10:00uur
De keuken is tot20:00 uur open

Of volg ons nu via:Of volg ons nu via:@hetoudestation       /hetoudestation    

Openluchtbad Olde Vechte

Lekker zwemmen en
spelen in de buitenlucht!

Gratis 

parkeren

en gratis

WIFI!

Openingstijden en tarieven op 
www.openluchtbadoldevechte.nl

Openluchtbad Olde Vechte, Zeesserweg 12a Ommen, 
telefoon (0529) 45 15 06



Groepsaccommodaties vervolgAnna’s Hoeve  T 0529-451924  Prachtig gelegen aan de 
Steenoever 1, 7731 PW Ommen,   Vecht. Diverse wandel- en 
www.camping-annahoeve.nl   fietsroutes v.a. de camping. 
info@camping-annahoeve.nl    Op loopafstand van 

Ommen.Ideaal voor de 
actieve 50 plusser.

Resort “De Arendshorst”  T 0529-453248  Familiecamping op
Arendshorsterweg 3a, 7731 RC Ommen   een uitzonderlijk mooie
www.resort-de-arendshorst.nl   locatie aan de Vecht te
info@resort-de-arendshorst.nl   Ommen en beschikt over 

ruime kampeerplaatsen en 
comfortabele bungalows 
direct aan het water. 
Het park ligt in een 
natuurgebied, aan het 
fietspad en is een visstek 
bij uitstek.

Beerze Bulten  T 0523-251398  Bosrijk, aan de Vecht.
Kampweg 1, 7736 PK Beerze  F 0523-251167  
www.beerzebulten.nl
info@beerzebulten.nl   
  
Camping Bergzicht  T 0529-451208  Aan de oever v.d. Regge.
Dalmsholterweg 4-5, 8147 RB Giethmen  F 0529-455469  Aan de voet v.d. 
www.bergzicht.nl, info@bergzicht.nl   Lemelerberg.

Recreatiecentrum Besthmenerberg  T 0529-451362  Gelegen in het bos en 
Besthemerberg 1, 7731 PB Ommen   ca. 2 km buiten Ommen. 
www.besthmenerberg.nl  Rust, ruimte en natuur 
info@besthmenerberg.nl   i.c.m. diverse faciliteiten. 
   Honden gratis toegestaan 

op 3-tal velden.

Dennenoord, Deventerweg 1  T 0529-451857  
8147 RG Giethmen, www.jongerencamping.nl   

Erve Aaftink  T 0572-331232  Natuurrijk gebied.
Lemelerweg 35, 8148 PB Lemele   Veel fiets- en 
www.erveaaftink.nl, info@erveaaftink.nl   wandelmogelijkheden.

De Eskamp, Lemelerweg 32  T 0572-331234  Directe ligging aan de 
8148 PC Lemele, www.de-eskamp.nl   Lemeler- en Archemerberg.

‘t Glint, Glintweg 2  T 0572-331260  Rustige camping dichtbij 
8148 RM Lemele, www.campingtglint.nl   het natuurgebied de .
   Lemelerberg. ANWB 

waarderingscijfer: 8,6.

Groepsaccommodaties vervolg
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Kampeerterreinen Kampeerterreinen

Kamperen bij de boer

Hardenberg en omstreken Ommen en omstreken

Balkbrug/Dedemsvaart en omstreken

De Vechtkamp, Rondweg 14 T 0524-561639  Landelijk, nabij Duitse grens
7787 EJ Holtheme, www.devechtkamp.nl.

Den Velde, Rondweg 14  T 0524-561101  Gezinscamping.
7786 BA Den Velde, Gramsbergen  F 0524-561092 

Kampeerdorp De Zandstuve  T 0523-262027  Indoor speeltuin, Grote 
Beltenweg 3, 7794 RA Rheeze  F 0523-267418 subtropisch zwembad, 
www.zandstuve.nl/info@zandstuve.nl    animatie in de weekenden 

en de reguliere 
schoolvakanties. ANWB 
waarderingscijfer: 9,6.

Sprookjescamping De Vechtstreek  T 0523-261369  Voor kinderen t/m 10 jaar. 
Grote Beltenweg 17, 7794 RA Hardenberg  F 0523-265942 Elke dag, ook buiten de
www.sprookjescamping.nl    schoolvakanties, een 
info@sprookjescamping.nl    animatieprogramma. Door 

de ANWB uitgeroepen 
tot Camping van het 
jaar 2014. ANWB 
Bestcamping 2016.

  
Camping ‘t Veld  T 0523-262286  Gemoedelijke camping 
voor Grote Beltenweg 15   F 0523-271886 gezin en actieve senior, 
7794 RA Hardenberg   overdekt zwembad, 
info@campingtveld.nl   minishop, horeca, wifi, 
www.campingtveld.nl    cai op comfortplaatsen, 

privé sanitiar, indoor 
speeltuin, animatie, 
vis- en roeivijver, ANWB 
Bestcamping 2016. 

  
Landhoeve Zwieseborg  T 0524-563200  Uniek en landelijk gelegen, 
Hardenbergerweg 23  F 0524-562213 grote kampeerplaatsen, 
7778 HP Loozen (Hardenberg)   gratis wifi, rolstoelvriendelijk. 
info@zwieseborg.n, www.zwieseborg.nl    Directe ligging aan de 

Vecht en aan het (wandel-)
natuurgebied de  
Loozensche Linie.Vele 
wandel- en fietsroutes.

De Kleine Wolf  T 0529-457203  De camping waar leeftijd 
Coevorderweg 25, 7737 PE Ommen  F 0529-457324 geen rol speelt met 
www.kleinewolf.nl, info@kleinewolf.nl    overdekte- en 

buitenzwembaden. ANWB 
***** BEST CAMP 2016.

  
De Koeksebelt  T 0529-451378  Gelegen direct aan de rivier 
Zwolseweg 13, 7731 BC Ommen  F 0529-455730 en op loopafstand van
www.koeksebelt.nl     centrum. ANWB 

Waarderingscijfer 9,3.
  
Natuurcamping De Lemeler Esch  T 0572-331241  Natuurcamping met 
Lemelerweg 16, 8148 PC Lemele  F 0572-331243 luxe voorzieningen. 
info@lemeleresch.nl, www.lemeleresch.nl  Van tent tot bungalow.
  
Nieuwe Brug  T 0529-451096  Gelegen aan het Pieterpad. 
Lemelerweg 15, 7731 PR Ommen F 0529-451828  Bijzondere ligging aan 
www.nieuwe-brug.nl, info@nieuwe-brug.nl    de Archemerberg en  

rivier de Regge.

Groepsnatuurkampeerterrein De Wolfskuil T 0529-451631  Groepskamperen met 
Wolfskuil 15, 7731 AP Ommen  F 0529-462243 tenten, ook te huur. 
www.wolfskuil.nl, info@wolfskuil.nl    Groepen v.a. 10 pers. Per 

groep een eigen veldje. 
  Schitterende ligging.

De Roos, Beerzerweg 10,  T 0523-251234  Natuurcamping, schitterend 
7736 PJ Beerze, www.campingderoos.nl  F 0523-250958 gelegen in zacht glooiend
info@campingderoos.nl   rivierduinlandschap aan  

de Vecht. Autovrij in juli  
en augustus. 

Landgoed Vilsteren, Vilsterse Allee 6  M 06-22933157  Rustig natuurkampeerterrein 
7734 PB Vilsteren, www.landgoedvilsteren.nl   gelegen op het
info@landgoed-vilsteren.nl   ca. 1035 hectare grote 

landgoed Vilsteren.

Camping De Vogelsangh,  T 0546-673080  Bent u de ultieme Nieuwe 
Hammerweg 8,7681 TV Ommen  F 0546-671295 natuurliefhebber en houdt 
Camping@vogelsangh.nl    u van rust en ruimte? 

Midden in de bossen van 
Ommen ligt onze camping! 
Prijs is incl. auto-, caravan- 
en toeristenbelasting.

Comfortcamping “De Blekkenhorst”  T 0546 671559  Kampeerplaatsen met privé-
Nienenhoek 8, 7683 SC Den Ham  F 0546 671585 sanitair zonder meerprijs!
info@de-blekkenhorst.nl  Vakantiehuisjes van 
www.de-blekkenhorst.nl   4 tot 10 personen. 

Verwarmd buitenbad. 

De Regge-Vallei, J. en H. Pastink T 0546-671703 Fietsen en wandelen door
Meersendijk 32, 7683 PD Den Ham  Vecht-Regge natuurgebied.
dereggevallei@hetnet.nl, www.dereggevallei.nl   Start-& rustpunt voor uw 

wandel- en fietstochten. 
Verharding onder 
voortent. Overdekte 
fietsenstalling met 
oplaadpunt. Gratis WIFI.

Groepsnatuurkampeerterrein De Wolfskuil  T 0529-451631  groepsnatuurkampeerterrein 
Wolfskuil 15, 7731 AP Ommen   vanaf 10 personen, eigen 
www.wolfskuil.nl, info@wolfskuil.nl    veldje met groepstent 

met tafels, banken en 
koelkast. Piramidetenten 
te huur. Veldjes alleen 
geschikt voor tenten 
en vouwwagens. 
Schitterende ligging!

Minicamping Rheezerend  T 0523-612818  Hobby/veebedrijf.
Rheezerend 186, 7701 BK Dedemsvaart  Meehelpen op boerderij.

Ommen en omstreken

Buiten de regio

Camping de Agnietenberg,  T 038-4531530  Gelegen in een 
Hearsterveerweg 27, 8034 PJ Zwolle   natuurgebied aan de rand 
www.campingagnietenberg.nl    van Zwolle, tevens  

verhuur luxe chalets.

Camping en Jachthaven Terra Nautic T 0529-427171 Deze camping ligt aan de 
Vechtdijk 1, 8035 PA Zwolle   oever van de Overijsselse
www.terranautic.nl, info@terranautic.nl   Vecht, 135 plaatsen.  

Met jachthaven.
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Kamperen bij de boer Kamperen bij de boer

Balkbrug/Dedemsvaart en omstreken Hardenberg en omstreken

Camping Langs de Dedemsvaart  T 0523-617103  Op de camping is een jeu 
Tottenhamstraat 8a, 7701 BM Dedemsvaart  M 06-18077873 de boules baan aanwezig. 
campingdedemsvaart@ home.nl   In voor- en naseizoen zijn
www.campingdedemsvaart.nl    er arrangementen. Er zijn  

2 huurcaravans aanwezig, 
  elk voor 4 personen

De Kleine Weide, Slagenweg 1,  T 0524-561192  Veeteeltbedrijf.
7788 AB Anerveen, info@kleineweide.nl  M 06-26906556  Mooie fietsomgeving.
www.campingdekleineweide.nl    Warme bakker op 

loopafstand.

Fam. Veurink,  T 0523-262315  Vleesveebedrijf - boerengolf.
Rheezerweg 50, 
7794 RH Rheeze
www.familieveurink.nl

Minicamping Schottinck  T 0523-232482  Incl. warm water, douche.
Molinksweg 1, 7691 PJ Oud Bergentheim   Akkerbouwbedrijf.
www.schottinck.nl, info@schottinck.nl  Excl. toeristenbelasting.

SVR Camping de Kleve T 0523-237834 Kamperen midden op het 
Rheerzerweg 111,    boerenland, genieten
7795 DB Diffelen   van de ruimte en de rust.
www.dekleve.nl

Dalfsen en omstreken

Hardenberg en omstreken

“Boerhoes”  T 0529-401878  Landelijk stil en ruim, 
Koepelallee 8, 7722 KT Dalfsen   aan de Overijsselse Vecht, 
info@boerhoes.nl F 0529-401838  boerderijdieren, moestuin, 
www.boerhoes.nl    ontbijtservice. Vissen vanaf 

eigen land, knusse theetuin, 
kunst en B&B.

Minicamping De Kemminckhorst  T 0529-471537  Mooie camping gelegen 
Kemminckhorstweg 2, 7722 VN Dalfsen   direct aan de Overijsselse
mts.timmerman@comveeweb.nl,    Vecht tussen Ommen
www.kemminckhorst.nl    en Dalfsen. 25 ruime 

plekken, veel wandel- en 
fietsmogelijkheden vanaf 
de camping, vissen en 
zwemmen, jongveeboerderij

Minicamping De Maïskolf  T  0529-458369  De camping is landelijk 
Rekveldweg 4, 7722 JA Dalfsen  M 06-27237347 gelegen met ruime plaatsen.
dnijhoff@demaiskolf.nl, www.demaiskolf.nl   Rust en ruimte.

De Stuwe, Maneweg 16,  T 0529-471309  Bij stuw, sluis en vistrap 
7722 VM Oudleusen (Dalfsen)   (ook koffie/ijs kiosk).
campingdestuwe@qmail.com
www.campingdestuwe.nl

Camping de Vos - Fam. A. de Vos  T 0572-371403  Veeteeltbedrijf.
Vilstersestraat 28, 8151 AA Lemelerveld  M 06-51192354  Camperplaatsen aanwezig.
www.camping-de-vos.nl  

Vecht & Zo  Geniet op onze sfeervol 
Hessenweg 14, Zwolle, (2 km van Dalfsen) T 06-24332462  gelegen (mini)camping 
www.vechtenzo.nl, info@vechtenzo.nl   direct aan de Vecht (viswater, 

aanlegsteiger, strandje)! 
Zwolle 5km/Dalfsen 6km. 
Ruime standplaatsen in 
het bijzondere Vechtdal. 
Ook camperplaatsen! 
Ligging aan 8 ha. natuur- en 
wandelgebied.

Landhoeve Zwieseborg T 0524-563200 Uniek en landelijk gelegen, 
Hardenbergerweg 23,  F 0524-562213 grote kampeerplaatsen, 
7778 HP Loozen (Hardenberg)    gratis wifi, rolstoelvriendelijk. 
info@zwieseborg.nl, www.zwieseborg.nl.   Directe ligging aan de  

Vecht en aan het (wandel-) 
natuurgebied de  
Loozensche Linie.Veel 
wandel- en fietsroutes

Allemanshoeve - Fam. Bakhuis  T 0523-241431  Nabij zwemwater 100m.
De Vleggedijk 17, 7693 PW Sibculo   Gemengd veeteelt- en 
allemanshoeve@zonnet.nl   akkerbouwbedrijf.
www.allemanshoeve.nl  Meehelpen is mogelijk.

De Boergondiër  M 06-52376981  15 zeer grote plaatsen op een 
Parallelweg 43, 7782 PE De Krim   parkachtig terrein rondom
campingdeboergondier@gmail.com  een boomgaard, incl. stroom
www.boergondier.nl    en warm water. Gelegen aan 

fietsknooppuntennetwerk 
Vechtdal. Verhuur chalets 
ook mogelijk.

De Bontekoe, Grote Esweg 1, 7795 DD Diffelen T  0523-252019  Voor gasten die rust zoeken. 
info@bontekoe.nu, www.bontekoe.nu  M 06-50986181  Gelegen aan de bosrand, 

uitzicht op de velden. De 
minicamping is een ideaal 
startpunt om de prachtige 
omgeving te verkennen.

Grenszicht Radewijkerweg 70,  T 0523-216365  Familiegericht. Pony rijden 
7791 RH Radewijk, Hardenberg,   gratis, boerengolfbaan.
www.grenszicht.nl   Veeteeltbedrijf, meehelpen 

is mogelijk. 

De Esrand  T 0523-263351  Niet komen en gaan op 
Grote Beltenweg 2, 7794 RA Rheeze    zondag.Tuinbouwbedrijf. 

Huisdieren toegestaan

‘t Loozerveld  T 0524-561262  Incl. warm water.
Roskampweg 5, 7778 HJ Loozen, Gramsb.   Veeteeltbedrijf.
info@loozerveld.nl, www.loozerveld.nl   Gelegen aan viswater.

Staphorst en omstreken

Minicamping Rollecate  T 0529-482450  Reformatorische camping.
Schapendijk 12,   Zondagsrust is een
7715 PT Punthorst  voorwaarde.
info@minicampingrollecate.nl  
www.minicampingrollecate.nl 

Ommen en omstreken

Agrohof Melkveebedrijf  T 0572-331691  Speelgelegenheid.
Glintweg 8, 8148 RM Lemele  F 0572-330039  Veeteeltbedrijf, 
www.agrohof.nl   meehelpen is mogelijk.

Boszicht, G. Willems, T  0529-451837  Melkveehouderij, fiets- 
Emslandweg 13, 7731 RP Ommen  M 06-55344538 en scootmobiel stalling
www.boszichtommen.nl F  0529-454566 met elektrische 
info@boszichtommen.nl    oplaadplaatsen. 
  3 km van Ommen. 
  Recreatiezaal  
  met verwarming en tv.
   
Camping Zandman  T 0523-252151
Marsdijk 4, 7736 PL Beerze  F 0523-250517
info@campingzandman.nl  
www.campingzandman.nl  

Emsland Camping  T 0529-453084  Bosrijke omgeving, 
Emslandweg 17, 7731 RP Ommen  prachtige wandel-
www.emsland-ommen.nl  en fietsomgeving.
info@emsland-ommen.nl

Boerderijcamping “Het Varsenerveld”  T  0529-453300  Op zoek naar een 
Emslandweg 14, 7731 RP Ommen  M 06-21983895 avontuurlijke vakantie-
www.varsenerveld.nl    bestemming? Kom dan 

kamperen bij de boer! 
Vanaf de camping fietst of 
wandelt u zo de bosrijke 
omgeving van dit mooie 
stukje Nederland in.

De Lourenshoeve,  T 0546-672950 Onze camping biedt plaats 
Flierdijk 1, 7683 RA Den Ham F 0546-674006 voor 15 caravans / tenten 
info@lourenshoeve.nl,   met uitzicht over de 
www.lourenshoeve.nl    weilanden aan de rand 

van het Zandstuvebos. 
Geniet van ruimte, rust en 
gastvrijheid in het groene 
landschap. Prima sanitaire 
voorzieningen.

De Regge-Vallei, J. en H. Pastink T 0546-671703 Fietsen en wandelen door 
Meersendijk 32, 7683 PD Den Ham   Vecht-Regge natuurgebied. 
dereggevallei@hetnet.nl  Start-& rustpunt voor uw 
www.dereggevallei.nl    wandel- en fietstochten. 

Verharding onder voortent. 
Overdekte fietsenstalling 
met oplaadpunt. 

  Gratis WIFI.

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Appartementen

Dalfsen en omstreken

De Limbachhoeve, Dwarsweg 13, T 0572-371007  Inclusief lakens en 
8152 DG Lemelerveld.  F 0572-370411 handdoeken. 
www.limbachhoeve.nl  Mogelijkheid
delimbachhoeve@online.nl    tot stalling paard na 

telefonisch overleg.
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Appartementen Bungalowparken

Particulier verhuur bungalows/vakantiewoningen

Hardenberg en omstreken

Boerderijkamers Rheezermars T 0523-251522 Aan de Vecht. Luxe 
Marsweg 3, 7794 RK Rheeze   sfeervolle boerderijkamers.
info@rheezermars.nl, www.rheezermars.nl   Fiets- en wandelgebied. 

3 appartementen voor 
elk 2 pers. Incl. lakens en 
handdoeken.

De Bontekoe,  T  0523-252019 Prachtig 2-persoons
Grote Esweg 1, 7795 DD Diffelen M 06-50986181  boerderijappartement!
info@bontekoe.nu, www.bontekoe.nu    Keuken, zitkamer, slaapkamer, 

badkamer, alles gelijkvloers. 
Welkom en geniet van 
een van de mooiste 
plekjes in het Vechtdal!

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Bungalowparken

Ommen en omstreken

De Regge-Vallei, J. en H. Pastink  T 0546-671703  Midweek vanaf € 80,- / 
Meersendijk 32, 7683 PD Den Ham   weekend vanaf € 85,- / 
dereggevallei@hetnet.nl, www.dereggevallei.nl   long weekend vanaf € 105,- /  

1 week vanaf € 120,-. 
Vaatwasser aanwezig in 
1 app, aanpassingen voor 
rolstoelgebruikers bij 1 app.

Buiten de regio

Appartement Bed & Breakfast Westerhof T 0527-291893 Vlakbij centrum en 
Lagewal 2, 8356 DE Blokzijl   elektrische fiets opladen.
info@app-westerhof.nl, www.app-westerhof.nl

Boerderij-appartementen Nieuw Salland  T 0572-331866  2 appartementen voor elk 
Wijheseweg 49, 8107 PJ Broekland   4 pers. LCD tv met home
info@nieuwsalland.nl, www.nieuwsalland.nl   cinemaset. Luxe keuken.

Dalfsen en omstreken

Buitenplaats Gerner  T 0529-439191  Buitenplaats Gerner ligt in het
Haersolteweg 13-17, 7722 SE Dalfsen   Overijsselse Vechtdal, vlakbij
reserveringen@gerner.nl, www.gerner.nl  Zwolle. Alle bungalows
Telefoon receptie: 0529 – 43 91 91   hebben ruime tuinen. 
Telefoon reserveringen: 085 – 0160 190   Faciliteiten: sauna/wellness, 

fitness centrum, gratis 
gebruik overdekt zwembad, 
restaurant, gratis WiFi

Lodgepark 't Vechtdal, Maneweg 9,  T 06-51836179 Een oase van rust en natuur.  
7722 VM Dalfsen, info@lodgeparkvechtdal.nl  Kom het beleven bij ons op 
www.lodgeparkvechtdal.nl  het park in het Vechtdal!

Hardenberg en omstreken

Attractie- & Vakantiepark Slagharen  T 0523-683000  Alle arrangementen incl. 
Zwarte Dijk 37, 7776 PB Slagharen   toegang Attractiepark
www.slagharen.com   zwembaden, fam. en 

avondvoorstellingen 
inbegrepen. Tevens 
wigwams met eigen sanitair.

Recreatiecentrum ’t Hooge Holt  T 0524-442100  Gezinspark.
Boslaan1, 7783 DD Gramsbergen   
www.hoogeholt.nl, info@hoogeholt.nl  

De Kleine Belties  T 0523-261303  2 minder validenbungalows 
Rheezerweg 79, 7771 TD Hardenberg  F 0523-266242 à 8 pers.Heuvelachtig bos
www.kleinebelties.nl, info@kleinebelties.nl   terrein. Rustig, ruimte,
  en veel privacy.

PonyparkCity  T 0523-262800  Voor een avontuurlijke en 
Doozemansteeg 1, 7798 CH Collendoorn  F 0523-262692 leuke vakantie, pony bij
info@ponyparkcity.nl, www.ponyparkcity.nl   vakantiehuisje, ponyverhuur.

Horsetellerie Rheezerveen BV,   T 0523-271177  Pensionstalling voor paarden 
Ommerweg 11, 7797 RD Rheezerveen,  F 0523-272321 (max 16) aanwezig. 
www.horsetellerie.nl   Gratis internet; i.o. 

groepsboeking. mogelijk

Ommen en omstreken

Dalfsen en omstreken

Ommen en omstreken

Recreatiecentrum Besthmenerberg  T 0529-451362  Ongeveer 2 km buiten 
Besthemerberg 1, 7731 PB Ommen   Ommen. Bosrijk, rust ruimte
www.besthmenerberg.nl  en natuur. Nieuw: niet roken
info@besthmenerberg.nl    bungalows aanwezig. Honden 

gratis toegestaan in 6-tal 
bungalows. Tussen 01/11 
en 27/03 bungalow huren 
mogelijk, faciliteiten gesloten.

De Hongerige Wolf  T 0529-457203  Nieuw: Outdoor living.
Coevorderweg 25, 7737 PE Ommen  F 0529-457324  Lodge op de camping 
www.kleinewolf.nl, info@kleinewolf.nl   zelf gelegen.

De Lemeler Esch  T 0572-331241  Luxe bungalows aan de
Lemelerweg 16, 8148 PC Lemele  F 0572-331243 Archemerberg te reserveren
www.lemeleresch.nl  met buitensauna of hottub.

De Wilde Roos, Emslandweg 1d, 7731 RP T 0529-463666  Zeer luxe vrijstaande ruime 
Ommen. www.landgoeddelindenbergh.nl  F 0529-463696 bungalows met privacy en
www.dewilderoos.nl    v.v. alle comfort. Gastvrijheid 

is hier vanzelfsprekend. 
Broodservice op park.

De Roos  T 0523-251234  Sfeervolle, vrijstaande 
Beerzerweg 10, 7736 PJ Beerze  F 0523-250958 bunglows in bosgebied
www.campingderoos.nl, info@campingderoos.nl    aan de zijarm van de Vecht.

Autovrij in juli en augustus. 

Beerze Bulten, Kampweg 1,  T 0523-251398  Een perfecte combinatie 
7736 PK Beerze, www.beerzebulten.nl    van heerlijk buitenleven 

in de schitterende natuur 
met alle luxe en comfort 
binnen handbereik!

Vakantiepark de Lourenshoeve  T 0546-672950  Genieten van de rust en 
Flierdijk 1, 7683 RA Den Ham F 0546-674006 ruimte in een prachtige 
info@lourenshoeve.nl  bosrijke omgeving. 
www.lourenshoeve.nl   Kom dan naar vakantiepark  

de Lourenshoeve.

Landgoed de Lindenbergh,  T. 0529-452926 Vrijstaande bungalows voor 
Lindenlaan 150, 7731 RP Ommen,   6 p. met vaatwasser, combi-
Receptie Bouwstraat 3 in Ommen,   magnetron, vloerverwarming 
www.vakantieparklindenberghommen.nl  en gratis WIFI.Ook met sauna
info@vakantieparklindenberghommen.nl   en zonnebank! Vakantiepark 

ligt aan de rand van Ommen 
naast het Ommerbos.  
In een aantal bungalows zijn 
huisdieren toegestaan.

Resort “De Arendshorst”  T 0529-453248  Resort de Arendshorst is 
een Arendshorsterweg 3a, 7731 RC Ommen   familiecamping op een
www.resort-de-arendshorst.nl   uitzonderlijk mooie locatie
info@resort-de-arendshorst.nl    aan de Vecht te Ommen 

en beschikt over ruime 
kampeerplaatsen en 
comfortabele bungalows 
direct aan het water. Het 
park ligt in een natuurgebied, 
aan het fietspad en is een 
visstek bij uitstek.
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Boshuis - C. Roodheuvel  T 020-6711377  Compleet ingericht huisje op 
Hammerweg 21, 7722 HW Dalfsen   eigen terrein (2500m2),
info@boshuisje.net, www.boshuisje.net  CV, houtkachel, TV, wifi, 
  wasmachine en droger.

H.P. van Asselt, T 0528-230693  Vrijstaand op eigen 
Bosweg 48, 7722 HJ Dalfsen   bosperceel (3000 m²), 
www.bosweg48.nl / info@bosweg48.nl    grenzend aan het landgoed 

Hessum (geen park).

Fam. Upper, p/a Oosteinde Appartement  T 0529-451202  Zeer verzorgde compleet 
5c, 7711 BV Nieuwleusen  M 0627529409  ingerichte bungalow met 

grote tuin. Incl. vloerverw. 
Gelegen nabij de N340. 
Ommen 4 km, Dalfsen 9 km 
en Zwolle 12 km.

Vecht & Zo  M 06-24332462 Sfeervol reünie- familiehuis 
Hessenweg 14, Zwolle,   voor max. 20 personen. 
(2 km van Dalfsen)  Prachtig gelegen tussen
www.vechtenzo.nl, info@vechtenzo.nl    Zwolle (5 km) en Dalfsen 

(6 km) aan de Vecht met 
aanlegsteiger en zandstrand.  
Voor elk wat wils (fietsen, 
wandelen, vissen, fun-
shoppen, etc.) Ligging aan 8 
ha. natuur- en wandelgebied.

Vakantiehuis Lemelerlust M 06-54933301  Op groot eigen terrein 
Buitengebied Lemelerveld, gemeente Dalfsen  gelegen, geheel gerenoveerd
info@conceptuals.nl  houten vakantiehuis. 
www.lemelerlust.nl   Houtkachel, goed uitgeruste 

keuken, gratis gebruik van 
fietsen, centrale verwarming, 
in buitengebied gelegen.
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u bevindt zich hier

Project: Family fun speelparadijs | opdrachtgever: de Kleine Wolf | ontwerp: IJreka
|  Stegeren • Ommen  |   www.kleinewolf.nl

Camping ‘De Kleine Wolf’ is een 

gezellige veelzijdige 5* camping 

met sfeer, gelegen aan de rand van 

het bos in het mooie Vechtdal. Op 

onze camping speelt leeftijd geen 

rol. Komt u met z’n tweetjes of met 

het hele gezin, er wordt aan alle 

leeftijden gedacht!

Bekijk onze nieuwste attractie: De Wolventuin!
De nieuwe Wolventuin op De Kleine Wolf is de perfecte binnenspeeltuin voor het hele gezin om zich 

uren te vermaken! Er zijn drie zones in de binnenspeeltuin; een lage zone voor de kleinste kinderen, een 

middelhoge zone met een wedstrijdelement en een hoge zone waar kinderen kunnen spelen, klimmen 

en klauteren met hoogtes tot tien meter. Met de naastgelegen binnentuin en horeca zullen de ouders 

zich ook niet vervelen!  De binnenspeeltuin wordt geopend tijdens het paasweekend in 2016. Hieronder 

een impressie van ons mooie, nieuwe speelparadijs! 

Project: Family fun speelparadijs | opdrachtgever: de Kleine Wolf | ontwerp: IJreka

Ontdekken
Dit deel van de hal is ingericht voor de jonge
kinderen. Hier is ruimte voor samenspel en 
ontdekken.

- Kruiptunnel
- Klimtoestel thema ‘trekker’
- Trampoline
- Verdiepte draaischijfjes
- Mini schommels
- ‘Beamer’ wand
- Speelblokken
- Spelpanelen
- Geluid elementen
- Melk koe
- Wip type ‘weegschaal’
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Register

Groepsaccommodaties vervolg

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Particulier verhuur bungalows/vakantiewoningen Particulier verhuur van bungalows op parken

Verhuur (sta)caravans/tenten

Groepsaccommodaties

Hardenberg en omstreken Ommen en omstreken

Fam. Altena  T 0523-251687  Dit jaar nog als Kanaalweg 
Oost 7, 7692 PE Marienberg   vakantiewoning te huur, een 
www.knushuisje.nl    stenen woonhuis zeer 

landelijk gelegen, ongeveer 
800m achter een boerderij, 
waar ook een kijkje 
genomen kan worden. 

Grenszicht, Radewijkerweg 70  T 0523-216365  Boerderij aan Duitse grens. 
7791 RH Radewijk, Hardenberg  F 0523-216452 Boerengolf. Alles begane
www.grenszicht.nl   grond, kindvriendelijk,
  rust en ruimte.

Vakantiehoeve Koezicht  T 0523-266871  Schitterende lokatie, 
Mr. Westerhofdijk 3a, 7772 PG Hardenberg   woonboerderij. Alles begane
www.koezicht.nl, eshuisvasse@online.nl   grond, veel privacy,  

op erf melkveehouderij.

Vakantieboerderij Het Einde T 06-13231326 
Natuurcamping De Klashorst   
Rheezerweg 123, 7795 DB Diffelen  
www.deklashorst.nl, info@deklashorst.nl  

Ommen en omstreken

Buiten de regio

Mevr. F.K. Hoogendorp-van Aalderen  T 0529-452226  Een heerlijk 6 pers. huis, 
De Kamp 16, 7731 AA Ommen   uniek gelegen, niet op een 
www.vakantieinommen.nl   park. 2km. van Ommen. 
f.hoogendorp@hetnet.nl    Plaatsjes zeggen meer dan 

woorden kijk op pag. 30  
en/of website  
www.vakantieinommen.nl. 
Last minute, mail of bel.

Boerderijcamping “Het Varsenerveld”  T 0529-453300  Op zoek naar een 
Emslandweg 14, 7731 RP Ommen  T 06-21983895 avontuurlijke vakantie-
www.varsenerveld.nl    bestemming? Kom dan 

kamperen bij de boer!  
Vanaf de camping fietst of 
wandelt u zo de bosrijke 
omgeving van dit mooie 
stukje Nederland in.

    
D.R.A.D. van der Wyck, Rijksstraatweg 242, T 050-5345364  3 particuliere verbouwde 
9752 CK Haren (Gr), dradvanderwyck@tele2.nl  M 06-25048648 boerderijen. Kleine
www.home-xp.nl/erve-blikman  groepsaccomodaties.
   Gelegen aan de 

Lemelerberg.

Carpe Diem Ommen.   T  0529-456493 Unieke particuliere 
Hardenbergerweg 19, 7731 HA Ommen   vakantiewoning, nabij
mfo@carpediem-ommen.nl M 06-25316775 centrum van Ommen (1925).
www.carpediem-ommen.nl    Sfeervol en comfort!  

Buiten schoolvakanties  
vanaf 3 nachten.  
Slaapkamer beneden.  
Meer bijzonderheden:  
kijk op onze website.

Vakantiehuisje Bellevue Ommen M 06-15062900
Markt 28, 7731 DB  Ommen
bbbellevue@concepts.nl, 
sites.google.com/site/vakantiehuisjesbellevueommen

Erve Ziegers  M 06-20965393  Voorhuis (6p.) en Bakhuis 
Siegersteeg 3, 7734 PG Vilsteren   (2p.) zijn comfortabel,
info@ziegers.nl, www.ziegers.nl   compleet en modern 

ingericht. Beiden uitzicht 
op wei en bos, ruime tuin.
Samen huren kan ook; er is 
zit- en eetruimte voor 8p. in  
het Voorhuis.

Erve Aaftink, Lemelerweg 35, 8148 PB Lemele T 0572-331232  Gezellig familiehuis.
info@erveaaftink.nl, www.erveaaftink.nl.  

De Regge-Vallei, J. en H. Pastink T 0546-671703 Fietsen en wandelen 
Meersendijk 32, 7683 PD Den Ham   door Vecht-Regge 
dereggevallei@hetnet.nl, www.dereggevallei.nl    natuurgebied. 2/4 persoons 

boerderijappartementen, 
aanpassingen voor 
rolstoelgebruikers bij 1 app. 
8 persoons-woongedeelte 
karakteristieke 
Saksische boerderij.

Vakantiehuis Paasloo T 0561-452323 1 voorhuis voor 10 
Oosterpaasloërweg 19, 8378 JC Paasloo   personen, grote tuin  
bbpaasloo@gmail.com   met zitjes
www.bedandbreakfastpaasloo.nl   

Boekjebungalow.nl  T 0529-462625  Boekjebungalow.nl verhuurt 
Bouwstraat 3, 7731 CP Ommen   2-40 p. particuliere
info@boekjebungalow.nl,   accommodaties in het
www.boekjebungalow.nl    Vechtdal, Nederland en 

Europa. Betrouwbaar 
boeken met Thuiswinkel 
Waarborg Garantie.

Landgoed de Lindenbergh, Emslandweg 1d,  T 0529-463666  Zeer luxe vrijstaande ruime 
7731 RP Ommen, www.dewilderoos.nl  F 0529-463696 bungalows met privacy en
www.landgoeddelindenbergh.nl    v.v. alle comfort. Gastvrijheid 

is hier vanzelfsprekend. 
Broodservice op park.

Balkbrug/Dedemsvaart en omstreken

Camping ‘t Reestdal  T 0523-656232  Familiecamping met veel 
De Haar 5, 7707 PK Balkbrug   activiteiten. Kamperen met 
www.reestdal.nl, info@reestdal.nl    privé sanitair, kant en klaar 

huren van Dassenhomes of 
Dassenhutten.

Hardenberg en omstreken

Dalfsen en omstreken

R.J. Bril-Lennips  T 0529-434392  Nieuwe woning met veel 
Peezeweg 7, 7722 VX Dalfsen   privacy. 12 ruime parkeer-
info@peezeweg.nl, www.peezeweg.nl    plaatsen.Uitermate geschikt 

voor familieweekend,  
8 ruime slaapkamers.

Ommen en omstreken

Bergzicht,  T 0529-451208  Chalet ingericht voor
Dalmsholterweg 4/5, 8147 RB Giethmen  F 0529-455469  rolstoel gebruikers.
www.bergzicht.nl, info@bergzicht.nl

Grenszicht, Radewijkerweg 70  T 0523-216365  Familiegericht. 
7791 RH Radewijk, Hardenberg    Kamperen bij de boer. 

Boerengolf mogelijk.

De Kleine Belties  T 0523-261303  Ook luxe chalets aan 
Rheezerweg 79, 7771 TD Hardenberg  F 0523-266242 het water te huur, kampeer-
info@kleinebelties.nl, www.kleinebelties.nl     plaatsen met prive sanitair

De Klimberg  T 0523-261955  Ruime chaletplaatsen 
Ommerweg 27, 7797 RD Rheezerveen  F 0523-271262 te huur.
camping@deklimberg.nl, www.deklimberg.nl   

Camping en groepsaccommodatie T 0523-262805  Christelijke, sfeervolle,  
De Oldemeyer   moderne en kind-
Grote Beltenweg 13a, 7794 RA Rheeze  vriendelijke camping 
info@oldemeyer.nl   met verwarmd openlucht-
www.oldemeyer.nl   bad met waterglijbaan, 

wildwaterbaan en 
rainshower. Apart kleuterbad. 
Perfecte uitvalbasis voor  
een ontspannen en  
sportieve vakantie.

De Vechtvallei  T 0523-251800  Familiegericht. Chalets.
Rheezerweg 76, 7795 DA Diffelen  F 0523-251508  
www.devechtvallei.nl, info@devechtvallei.nl

Attractie- & Vakantiepark Slagharen  T 0523-683000  Alle arrangementen incl. 
Zwarte Dijk 37, 7776 PB Slagharen   toegang Attractiepark. 
www.slagharen.com    Zwembaden, fam. 

avonden en voorstellingen 
inbegrepen. 

 
Camping ‘t Veld,  T 0523-262286  Overdekte zwembaden, 
Grote Beltenweg 15, 7794 RA Hardenberg,  F 0523-271886 indoor speeltuin, animatie,
www.campingtveld.nl, info@campingtveld.nl    minishop, horeca, verhuur 

veld-lodges, toercaravans, 
stacaravans, chalets, 
wifi aanwezig, ANWB 
Bestcamping 2014.

Den Velde, Rondweg 14,  T 0524-561101  Gezinscamping
7786 BA Den Velde, Gramsbergen F 0524561092  
    
Natuurcamping De Klashorst  T 06-13231326 Luxe safaritent Rheezerweg 
123, 7795 DB Diffelen   6 personen in zeer rustige en
www.deklashorst.nl, info@deklashorst.nl.    natuurlijke omgeving. Gratis 

WIFI op het hele terrein.



Register

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Naam, adres, e-mail en internet Telefoon Bijzonderheden
 Fax 

Groepsaccommodaties Groepsaccommodaties

Dalfsen en omstreken Hardenberg en omstreken

Het Klooster van Dalfsen  T 0529-850111  Overnachten in een 
Oosterstraat 8, 7721 CL Dalfsen   monumentaal klooster aan
www.hetkloostervandalfsen.nl   de rand van het centrum
receptie@hetkloostervandalfsen.nl   Dalfsen. Proef de serene 

sfeer en ervaar de rust in 
een authentieke kapel. Dit 
voorm. Nonnenklooster 
stamt uit 1927 en biedt 
goede mog. om met een 
groep in luxe te verblijven.

Landgoedhotel Haersolte T 0529-435666  Unieke ligging op een 
Gerner Es 5a, 7722 RX Dalfsen   landgoed, met restaurant, 
info@hotelhaersolte.nl   aan div. fiets- en wandel-
www.hotelhaersolte.nl    routes. Op loopafstand van 

centrum van Dalfsen,  
10 min per auto van Ommen 
en Zwolle. Alle kamers 
eigen badkamer, gratis WIFI. 
Groepsarrangementen.

Groepsaccommodatie Zwaluwhof  T 0529-436875 Luxe groepsaccommodatie 
Zwarteweg 7a, 7722 LA Dalfsen   met veel ruimte en sfeer.
www.zwaluwhof.nl    Kamers met eigen badkamer
info@zwaluwhof.nl  Tevens vergaderlocatie.
   
Camping Starnbosch  T 0529-431571  Op een heuvel aan de rand 
Sterrebosweg 4, 7722 KG Dalfsen  van de camping ligt onze 
www.starnbosch.nl  nieuwe 14 persoons 
info@starnbosch.nl  groepsacc. de Jachthut.

Groepsaccommodatie Vecht & Zo M 06-24332462 Geniet in onze sfeervol 
Hessenweg 14,   gelegen en ingerichte
Zwolle (2 km van Dalfsen)   groepsaccommodatie. 
www.vechtenzo.nl  Prachtig gelegen tussen 
info@vechtenzo.nl  Zwolle (5km) en Dalfsen(6km)
  aan de Vecht met aanleg-
  steiger en zandstrand. Voor 
  elk wat wils (fietsen, wande-
  len, vissen, funshoppen etc.)
  Ligging aan 8 ha. natuur- en 
  wandelgebied.

Landhoeve Zwieseborg,  T 0524-563200 Uniek en landelijk gelegen. 
Hardenbergerweg 23, F 0524-562213 Beschikbaar in midweken 
7778 HP Loozen(Hardenberg)  buiten schoolvakanties. Alle
info@zwieseborg.nl  aanpassingen voor minder-
info@zwieseborg.nl  validen zijn aanwezig. Zeer
  geschikt voor verpleegtehui-
  zen/gehandicapten-instellin-
  gen. (Hotel kan ook als groeps-
  accommodatie verhuurd 
  worden (ook in weekenden 
  en schoolvakanties)  

Hardenberg en omstreken

De Bontekoe   T 0523-252019  Kleurrijk, sfeervol, gezellig.
Grote Esweg 2a, 7795 DG Diffelen  M 06-50986181  Een logiesaccommodatie
www.bontekoe.nu, info@bontekoe.nu  voor familie- en vrienden-
  groepen van 15-20,    
  20-40 personen. Perfecte
  ligging voor uitstapjes. 
  Wij verwelkomen u 
  graag als gast(en). Tot ziens!
  
De Kleine Belties  T 0523-261303  Luxe familiehuis 16p. 
Rheezerweg 79,   Knabbel en Babbel aange-
7771 TD Hardenberg,  past voor mindervalide en
info@kleinebelties.nl F 0523-266242  sfeervolle gezellig ingerichte
www.kleinebelties.nl    boerderij ‘t Ole Hoes.
  
De Klimberg ‘De Boerderij’ T 0523-261955  Luxe accomodatie.
Ommerweg 27, 7797 RD Hardenberg  F 0523-271262  
www.deklimberg.nl, camping@deklimberg.nl  

Camping en groepsaccommodatie T 0523-262805  Luxe en sfeervol ingerichte 
Oldemeyer  grote groepsaccommodatie 
Grote Beltenweg 13a  tot 90 pers, ook geschikt voor
7794 RA Rheeze  kleinere groepen. Voorzien 
info@oldemeyer.nl  van beamer, tv, geluidsinstal-
www.oldemeyer.nl  latie, lift en aangepast sanitair.
  Virtuele rondleiding op de site.
   13 slaapkamers w.o. 1 met 

privé sanitair. Dichtbij bos 
en zandverstuiving. U kunt 
gebruik maken van faciliteiten 
op camping.

Camping/ groepsacc. de Vechtvallei  T 0523-251800  3 luxe accommodaties 
Rheezerweg 76, 7795 DA Diffelen  F 0523-251508 midden in natuurgebied op 
www.devechtvallei.nl  400 meter van de Vecht en
info@devechtvallei.nl   500 meter van boswachterij. 
  Gratis gebruik van zwembad.
  Een accommodatie geschikt 
  voor mindervalide en een 
  accommodatie met 4 slaap-
  kamers en eigen badkamer.

Ommen en omstreken

Erve Aaftink  T 0572-331232  Rustig, veel fiets- en 
Lemelerweg 35, 8148 PB Lemele  wandelmogelijkheden.
info@erveaaftink.nl  Landelijke groepsboerderij.
www.erveaaftink.nl   Nieuwbouw 2010.
  
De Archemerberg  T 0529-456361  Prachtige ligging aan de 
Dalmsholterweg 6,  F 0529-452886 voet van de Archemerberg. 
8147 RB Giethmen    Galerie met mogelijkheid 
  voor workshops. 
  Wandel- en fietsroutes 
  verkrijgbaar in galerie.

Emsland Groepsaccommodatie  T 0529-453084  Bosrijke omgeving. Met 
Emslandweg 17, 7731 RP Ommen  sportveld en mogelijkheden 
www.emsland-ommen.nl  voor outdoor activiteiten. 
info@emsland-ommen.nl  Alle kamers vloerverwarming.

De Eskamp,   T 0572-331234  Max. 70 personen. Directe
Lemelerweg 32, 8148 PC Lemele   ligging aan de Lemeler- en 
www.de-eskamp.nl  Archemerberg.

Imminkhoeve, aangepaste T 0572-331284 Diverse aangepaste, zeer
groepsaccommodaties en familiehuis,    ruime groepsaccommoda-
locatie Lemele.  ties en familiehuis voor
Lemelerweg 41   groepen van 6 tot 41 pers.
8148 PB Lemele  Ook zeer geschikt voor
reserveringen@imminkhoeve.nl  zorginstellingen. Incl. zorg
www.imminkhoeve.nl  op maat indien nodig. Grand
  Café, restaurant, speeltuin, 
  snoezelruimte, rolpad. 

Imminkhoeve, aangepaste T 0572-331284 Diverse aangepaste, zeer
groepsaccommodaties en familiehuis,     ruime groepsaccommoda- 
locatie Ommen.  ties en familiehuis voor
Stationsweg 37, 7731 AX Ommen  groepen van 6 tot 41 pers.
reserveringen@imminkhoeve.nl  Ook zeer geschikt voor
www.imminkhoeve.nl  zorginstellingen. Incl. zorg
  op maat indien nodig. Grand
  Café, restaurant, speeltuin, 
  snoezelruimte, rolpad.

Huis Boez,    Kindvriendelijke groepsaccom-
Doornsteeg 15,  modatie in de natuur met 
8148 PL Lemele  gratis gebruik van de voor-
www.archemeresch.nl  zieningen van De Lemeler 
info@archemeresch.nl  Esch. Natuurcamping op 
  800 m. Vernieuwd in 2013.

Nieuwe brug, De Reggehoeve  T 0529-451096  Luxe sfeervolle accommo-
Lemelerweg 15, F 0529-451828 datie met elke slaapkamer 
7731 PR Ommen    een eigen badkamer. Prachtig
info@nieuwe-brug.nl  gelegen aan de Archemer-
www.nieuwe-brug.nl  berg en rivier de Regge.

De Wolfskuil groepsaccommodaties  T 0529-451631  Er gaat wat moois schuil in 
Wolfskuil 15,   de bossen van De Wolfskuil!  
7731 AP Ommen    Vier vrijstaande groeps-
www.wolfskuil.nl  accommodaties van houten 
info@wolfskuil.nl  blokhut tot moderne hoeve. 

De Lourenshoeve T 0546-672950 Genieten van de rust en 
Flierdijk 1, 7683 RA F 0546-674006 ruimte in een prachtige
Den Ham  bosrijke omgeving. Kom dan 
info@lourenshoeve.nl  naar vakantiepark de 
www.lourenshoeve.nl  Lourenshoeve. 

Buiten de regio

De Kraggehof,  T 050-3142159  Recreatiezaal en keuken
Noorderweg 31,  aanwezig. Vergaderlocatie. 
8066 PR Belt-Schutsloot  Ligging aan het water. Boten 
info@watervast.com  ligplaatsen aanwezig. Ideaal
www.kraggehof.nl   voor kanoërs en roeiers.
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PARELS
van het Vechtdal

Vechtdal Overijssel is de thuishaven van bekende plekken zoals Ommen, 
Hardenberg, Dalfsen, Staphorst, het Reestdal en vele verborgen schatten. 
De Vecht is de trots van het Vechtdal en baant zich al kronkelend een weg 
door het schitterende landschap en passeert pittoreske dorpjes, idyllische 

landgoederen, bossen en heide. Een landschap waar je volop ruimte en rust vindt 
en ook een aantal bijzondere locaties… we lichten een paar pareltjes uit:

Buitenplaats de Horte
Heerlijke buitenplek 

Buitenplaats de Horte is één van de mooiste plekjes in het Overijsselse 

Vechtdal. De rijke geschiedenis en de oorspronkelijke bewoners hebben 

het landgoed gedurende eeuwen gevormd. Verscholen tussen de bomen 

staat ‘t Witte Huis, een historisch pareltje uit de vorige eeuw dat dien-

de als biljartkamer voor de landheer. Een bijzonder stukje erfgoed en re-

centelijk door by Mölle samen met Landgoed Overijssel omgetoverd tot 

heerlijke buitenplek. Geniet van de stilte, kom picknicken met familie en 

vrienden of doe lekker even niets. 

Op loopafstand van Buitenplaats de Horte ligt de studio van By Mölle. In de 

oude molenaarswoning van de Molen van Fakkert ontwerpt en maakt By 

Mölle een collectie van pure woonbasics. Je bent van harte welkom! Info op  

bymolle.com/buitenplaatsdehorte.

Foto: Holly Marder / Avenue Lifestyle



PARELS

Landgoed het Laer / Tea Time
High tea in Engelse sferen

Vroeger was Landgoed Het Laer een kasteel, 

waarvan de omliggende grachten en de bos-

rijke omgeving nog steeds zichtbaar is. Het 

landhuis stamt uit het einde van de 16e eeuw 

en wordt omgeven door een landgoed met 

Engelse landschapstuinen. Elke zondag wordt 

Landgoed het Laer in Ommen omgetoverd tot 

een High Tea locatie in Engelse sferen. Geniet 

van de welbekende scones, muffins, quiche en 

sandwiches. Allemaal vers en handgemaakt 

naar traditionele recepten. Natuurlijk kun je 

hierbij genieten van pure theesoorten. De High 

Tea op het landgoed vindt plaats in de sfeervol-

le ruimte, grenzend aan de tuinen van het Laer. 

Info op teatimeommen.nl 

De Rheezer Kamer
Aan een authentieke brink

De Rheezer Kamer is een unieke locatie gele-

gen aan een authentieke brink met uitzicht op 

de Overijsselse Vecht. Het exclusieve gasten-

verblijf is gevestigd in de potstal van een Rijks 

monumentale boerderij. Juist in deze landelij-

ke omgeving is de ruimtelijke inrichting en het 

eigentijdse design een verrassende ervaring. 

Duurzame producten met een verhaal. Het 

eco luxe bed zorgt voor een goede nachtrust 

en ‘s morgens wordt je verrast met een heer-

lijk Vechtdalontbijt. Het gastenverblijf is al een 

ontdekking maar op het erf is ook een prachtig 

theehuis met de lekkerste espresso van Ne-

derland. Info op derheezerkamer.nl. 

Erve ‘t Hacht  Warm, stoer en ongedwongen 

Wakker worden met de zon in je gezicht en een betoverend uitzicht over licht glooiende lande-

rijen en het eeuwenoude Engelandsche Bos. Waar vroeger een rivierarm van de Vecht mean-

derde, ligt nu het sfeervolle Erve ’t Hacht. Een bloeiend en veelzijdig boerenbedrijf, met bijzon-

dere Bed & Breakfast en Atelier. Warm, stoer en ongedwongen, elke kamer is met oog voor 

detail ingericht en kent een geheel eigen karakter. Fijn om je (samen) in terug te trekken. Of 

zoek elkaar juist op in de gezamenlijke huiskamer en geniet van ieders verhalen rond het war-

me haardvuur. Voor de nieuwe dag staat er natuurlijk een uitgebreid ontbijt klaar met, hoe kan 

het ook anders, verse (boeren) producten uit onder andere het Vechtdal. Info op ervehacht.nl. 

Watertoren Lutten  Overnachten in een uniek monumentaal pand

Sinds het voorjaar van 2015 worden gasten ontvangen in een uniek monumentaal pand 

waar u kunt overnachten met ontbijt of vergaderen. Deze B&B, annex hotel is gelegen in 

het mooie plaatsje Lutten. Het logement heeft acht prachtige kamers, ieder met zijn eigen 

bijzondere historische industriële details. Uiteraard voorzien van alle hedendaagse comfort. 

Voor zowel particuliere als zakelijke gasten is Watertoren Lutten een ideale locatie. Fietsen 

door het Reest- of het Vechtdal, genieten van de prachtige landelijke en bosrijke omgeving 

of onthaasten na een zakelijke bijeenkomst. Info op watertorenlutten.nl 



Uw vakantie begint op 

Het bestaat nog: een plek in Nederland waar het leven 
puur en ongecompliceerd is. Waar u nog kunt genieten 
van uitgestrekte natuurgebieden, kilometerslange fi ets- 
en wandelpaden, karakteristieke dorpen & historische 
steden, Nationale Parken, prachtige landgoederen 
& kastelen én overheerlijke streekeigen producten. 
Overijssel heeft een heerlijke mix van historische steden 
en authentiek landleven. Stad in land én land in stad.

Verken het karakter van Overijssel en stap op de fi ets, 
of ga lekker wandelen, en laat u langs de IJssel voeren, 
één van de mooiste kronkelende rivieren van het land. 
Geniet van een dagje uit of meerdaags verblijf in de 
diverse regio’s Salland, Vechtdal, Twente, IJsseldelta en 
WaterReijk in het altijd verrassende Overijssel! 

Uw vakantie begint op: ➜ www.overdeijssel.info
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Hanzesteden 
aan de IJssel

Streekproducten Landgoederen 
en kastelen






