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Salland!
Het SALLAND! magazine is een uitgave van Salland Marketing.  
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de 
Provincie Overijssel, de Sallandse gemeenten en het Sallandse 
toeristisch- en recreatieve bedrijfsleven. Het is verschenen in een 
oplage van 75.000 exemplaren en is gratis verkrijgbaar bij de 
deelnemende ondernemers, VVV’s en Tourist Info adressen in 
Salland.C
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TOURIST INFO/VVV DEVENTER
Penninckshuis
Brink 89
7411 BX Deventer
0570-710120
E: info@vvvdeventer.nl
W: www.deventer.info 
Open: ma. 13-17 uur,  
di. t/m za. 10-17 uur,  
zo. 11-16 uur.

TOURIST INFO HOLTEN
Smidsbelt 6
7451 BL Holten
0548-361533
E: info@beleefrijssenholten.nl
W: www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-vr 9-17 uur,  
za 10-13 uur, zo gesloten.

TOURIST INFO HOLTEN
Natuurmuseum Holterberg
Holterbergweg 12
7451 JL Holten
0548-361979
E: info@beleefrijssenholten.nl
W: www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-za 10-17 uur, zo 11-17 uur,  
1 nov tot 1 apr op ma en di gesloten.

TOURIST INFO HEINO
Dorpshuus Heino
Marktstraat 7
8141 GA Heino
0572-700212
W: www.dorpshuusheino.nl
Open: ma t/m vr 9-16 uur,  
za 9-12.30 uur.

TOURIST INFO/VVV HELLENDOORN
Dorpsstraat 49
7447 CN Hellendoorn
0548-612729
W: www.vvvhellendoorn.nl
Open: 1e di in apr t/m herfstvakantie  
ma 13 - 17 uur, di t/m vr 9 - 17 uur,  
za 9 - 16 uur, in de wintermaanden 
gesloten.

Optimaal genieten van uw verblijf in Salland? Stap dan eens binnen bij één van 
de VVV’s en Tourist Info’s in de regio. Hier kunt u terecht voor alle toeristische 
informatie en leuke ideeën voor uw verblijf in Salland. U vindt er o.a. folders, 
fiets- en wandelroutes, kaarten en souvenirs! Laat u inspireren voor een verblijf 
in Salland op: www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl 

Bent u in Salland download dan de Salland app op: www.sallandapp.nl

© Copyright 2017 
De uitgever kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor de gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden 
welke eventueel in deze uitgave voorkomen. Niets van 
deze uitgave mag — in welke vorm dan ook — worden 
gekopieerd zonder toestemming van de uitgever.

TOURIST INFO/VVV NIJVERDAL
W. Alexanderstraat 7c
7442 MA Nijverdal
0548-612729
E: info@vvvnijverdal.nl
W: www.vvvnijverdal.nl
Open: ma, wo, vrij en zat: 11-17 uur.  
di en do 11-20 uur.

TOURIST INFO OLST
Jan Schamhartstraat 5H
8121 CM Olst
0570-561606
W: www.olstenwijhe.nl 
Open: 1 mei t/m 1 nov:  ma t/m vr 10-15 uur 
en za 10-12 uur, 1 nov t/m 1 mei  ma t/m vr 
12.30-15 uur, za gesloten.

TOURIST INFO RAALTE
Bruna
Herenstraat 19
W: www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl
Open: ma 13-18 uur, di t/m do 9-18 uur,  
vr 9-21 uur, za 9-17 uur.

TOURIST INFO RIJSSEN
The Read Shop
Haarstraat 44
7462 AR Rijssen
0548-366687 
E: info@beleefrijssenholten.nl
W: www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-vr 9-18 uur, za 9-17 uur,  
zo gesloten, do koopavond tot 21 uur 
geopend.

TOURIST INFO RIJSSEN
Rijssens Museum
Kasteellaan 1
7461 PV Rijssen
0548-514261 
E: info@beleefrijssenholten.nl
W: www.beleefrijssenholten.nl 
Open: ma-vr 8-17 uur, za 8-17.30 uur.

TOURIST INFO WIJHE
Primera Schippers
Langstraat 43
8131 BA Wijhe
0570-521307
W: www.olstenwijhe.nl
Open: di-do 9-18 uur, vrij 9-20 uur,  
za 9-17 uur.

TOURIST INFO BATHMEN
Schoolstraat 6a
7437 AE Bathmen
0570-540839
E: info@bathmen.nl / infopunt@bathmen.nl 
W: www.bathmen.nl
Open: ma t/m vr 10-16 uur en za 10-13 uur.

TOURIST INFO PUNT DAARLERVEEN
Kulturhus
G. Nijlandstraat 1
7687 AR Daarlerveen
W: www.vvvhellendoorn.nl 
Open: ma-vrij 10-12 uur en 14-17 uur,  
za 10-12 uur.

TOURIST INFO IJSSEL
Infocentrum IJssel
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul 
0570-745040
W: www.infocentrumijssel.nl
Open: dagelijks 10-17 uur, gesloten op 
Koningsdag, 1e Paasdag, 1e Kerstdag, 
oudjaars- en nieuwjaarsdag.
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@GINOGJ #VAREN #IJSSEL #INSALLAND@LIGHTSURFER #ZONSONDERGANG OP HEMELVAARTSDAG 
#INSALLAND

@GONNEKEVANVUGHT #INDIANSUMMER #INSALLAND #ZWEMMEN # DUURSCHEWAARDE #OLSTWIJHE

  De IJssel
1 RIVIER, 101 MOOIE MOMENTEN. #INSALLAND

Rijssen-Holten recreëren op de grens 
van Salland en Twente
Hoogtepunt van de gemeente is de Holterberg middenin 
de schitterende natuur van het Nationaal Park De Sallandse 
Heuvelrug. Het dorp Holten heeft een gezellige dorpskern waar 
veel wordt georganiseerd. De stad Rijssen presenteert zich als 
winkelstad met een uitgebreid en gevarieerd winkelcentrum met 
een grote warenmarkt op maandagmorgen. Graag tot ziens! 

➜ www.rijssen-holten.nl, www.beleefrijssenholten.nl

Olst-Wijhe een dijk van een gemeente
In de gemeente Olst-Wijhe treft u de balans tussen het dagelijkse 
ritme van het platteland en de stedelijke dynamiek in de regio. 
Natuur en boerenland wisselen elkaar voortdurend af met mooie, 
onverwachte doorkijkjes. De rijke geschiedenis van het gebied 
is voelbaar. Een perfecte basis voor mensen die houden van het 
buitenleven en de rust, genieten van de gezelligheid in de dorpen 
en toch snel in de Hanzesteden Deventer en Zwolle willen zijn.
➜ www.olst-wijhe.nl/ontspannen 

Hellendoorn Natuurlijk Avontuurlijk
Welkom in de gemeente Hellendoorn, op de grens van Salland en 
Twente. Hellendoorn is een natuurlijke gemeente met prachtige 
natuurgebieden als de Sallandse Heuvelrug, het Reggedal en de 
veengebieden met schaapskooi en heide. Een bezoek aan het 
Avonturenpark, een kanotocht over de Regge of een survivaltocht 
door het bos. Het kan allemaal in Hellendoorn. 
➜ www.hellendoorn.nl, www.vvvhellendoorn.nl 

Raalte het bruisend hart van Salland
Welkom in Raalte, de gemeente in het hart van Salland, waar 
historische dorpen, landgoederen en boerderijen het beeld 
bepalen. Het dorp Raalte is het centrum van de gemeente 
met z’n gezellige en uitgebreide winkelcentrum. Raalte staat 
ook bekend vanwege het groot aantal evenementen dat 
jaarlijks georganiseerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn: Ribs 
& Bluesfestival, Stoppelhaene, Ponymarkt en de Sallandse 
Wandelvierdaagse.
➜ www.raalte.nl, www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl 

Deventer gastvrije Hanzestad
De Hanzestad Deventer en de dorpen Diepenveen, Schalkhaar, 
Lettele, Okkenbroek en Bathmen vormen samen de gemeente 
Deventer. Deventer, gelegen aan de IJssel, is één van de 
oudste steden van Nederland. Een gezellige binnenstad 
met historische panden, monumenten, oude straatjes en 
pleinen. Het buitengebied van Deventer kenmerkt zich door 
prachtige landgoederen als Nieuw Rande, de Kranenkamp 
of de Oostermaet. In de dorpen in het buitengebied zijn vele 
monumenten te vinden en vele historische boerderijen. 
➜ www.deventer.nl of www.deventer.info

Weidse uiterwaarden. Een prachtig coulisse-landschap. Bloeiende heidevelden en een bosrijke 
heuvelrug. En niet te vergeten het schitterende historische decor van de oude Hanzestad 
Deventer en de vele landgoederen. In Salland bevindt u zich in een steeds wisselende maar 
altijd inspirerende omgeving, waarbij de rustig kabbelende rivier de IJssel nooit ver weg is. 
Een omgeving waar inwoners klaar staan voor een vriendelijk woord. Waar het leven goed is. 
Waar men trots is op het cultureel erfgoed en bourgondisch genieten geen activiteit maar een 
levensstijl is. Al fietsend, wandelend of varend. Hoe u ons gastvrije Salland ontdekt maakt 
niet uit. Maar vergeet niet ook een slaapplaats te reserveren, want na één dagje Salland wilt u 
(voorlopig) niet meer weg. 

➜   www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl
 www.sallandapp.nl

 @SallandTourist
 facebook.com/SallandNatuurlijkGastvrij 
 www.instagram.com/insalland 

Salland Natuurlijk Gastvrij!
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INFOCENTRUM IJSSEL DEN NUL

Veerdiensten 
over de IJssel

❉	FIETSVOETVEER ’T KLEINE VEER 

HATTEM-ZWOLLE
 [Laatste week april t/m herfstvakantie]

• Dagelijks 10.00-18.00 uur, als de 
vlaggen gehesen zijn.

❉	VEERDIENST WIJHE – HEERDE
 [Hele jaar]

• Maandag t/m zaterdag 6.30-21.30 uur
• Zondag + feestdagen zomertijd  

08.00-21.30 uur
• Zondag + feestdagen wintertijd  

9.00-21.30 uur
 www.wijheseveer.nl

❉	FIETSVOETVEER ‘KOZAKKENVEER’

 FORTMOND-VEESSEN  
 [1 april t/m 30 september]

• Dagelijks: 9.30-17.30 uur 
 www.kozakkenveer.nl 

❉	VEERDIENST OLST - WELSUM  

‘OLSTERVEER’ [Hele jaar]
• Maandag t/m vrijdag 7.00-22.00 uur
• Zaterdag 8.00-22.00 uur
• Zon- en feestdagen 9.00-22.00 uur

 www.olsterveer.nl 

❉	FIETSVOETVEER DEVENTER:  

DE WELLE-DE WORP
• Maandag t/m vrijdag 8.00-23.00 uur
• Zaterdag 9.00-23.00 uur
• Zondag 10.00-23.00 uur
• 1e en 2e Kerstdag gesloten 
• Nieuwjaarsdag gesloten

 www.rederijthuishaven.nl

❉	FIETSVOETVEER GORSSEL-WILP
 [Eind april t/m eind oktober]

• Dagelijks 9.30-18.00 uur

De IJssel de mooiste rivier   van Nederland!

De IJssel is één van de mooiste 
rivieren in Nederland, volgens 
velen zelfs de allermooiste! 
De combinatie van stromend 
water, de uiterwaarden, de 
natuurgebieden, de gezellige 
drukte van zowel schepen 
als pleziervaart maakt de 
IJssel een toeristische trekker 
van formaat. Geniet van de 
prachtige parels langs de 
IJssel: van de bunkers en 
kazematten van de IJssellinie 
tot schilderplekken en rustige 
plaatsen om met uw voeten in 
de IJssel te zitten. 

Infocentrum 
IJssel 
Den Nul
Het Infocentrum IJssel Den Nul is 
gelegen langs de IJssel aan de rand van 
natuurreservaat de Duursche Waarden. 
In het infocentrum is een vaste 
expositie over de waterhuishouding, 
de cultuurgeschiedenis en flora en 
fauna langs de IJssel. De boomgaard 
van het Infocentrum, waterspeelplaats 
en drijfbrug sluiten aan op de 
wandelroutes in de waterrijke omgeving 
van de uiterwaarden langs de IJssel. 
Ook een kopje koffie of een lekkere 
lunch behoren tot de mogelijkheden in 
het Infocentrum. 
 ➜ www.infocentrumijssel.nl

Duursche Waarden 
Dit prachtige natuurreservaat bij Fortmond laat 
zien hoe het hier vele jaren geleden geweest 
moet zijn, doordat de natuur hier alle ruimte 
krijgt om zich te ontwikkelen. Is er veel water, dan 
overstromen de uiterwaarden. Is er weinig water, 
dan drogen ze uit. De belangrijkste beheerders 
van dit gebied? Schotse Hooglanders en IJslandse 
paarden. De aanwezige brug, geschikt voor fietsers 
en wandelaars, verbindt de Duursche Waarden en 
de uitkijktoren met het Infocentrum Den Nul. 
➜  www.staatsbosbeheer.nl

Hanzesteden  
aan de IJssel 
In Salland kunt u kennis maken met de 
schitterende oude Hazestad Deventer. 
Maar er liggen meer verborgen parels 
langs de IJssel die zeker het bezoeken 
waard zijn.
➜Kijk op: www.hanzesteden.info voor meer 

informatie over de Hanzesteden.

IJsselbiënnale; een ode aan de rivier 
De IJsselbiënnale brengt deze zomer (van juni t/m september) een ode aan de rivier de IJssel 
met een route van meer dan 25 monumentale kunstwerken van (inter)nationale kunstenaars van 
Doesburg tot Hattem/Zwolle. De kunstwerken staan op bijzondere locaties in het landschap en 
de Hanzesteden. Zoals bij uiterwaarden en sluizen, steenfabrieken en landgoederen of op een 
stadskade; waar je de IJssel kunt zien, ruiken en proeven. Samen met een speciale programmering 
van gevestigde musea in de regio en een rijk en gevarieerd activiteitenprogramma op tal van locaties 
vormt de IJsselbiënnale een boeiende ontdekkingsreis door dit bijzondere landschap. U kunt overal 
op de route starten en zo uw eigen fiets- en wandeltocht uitstippelen. Ook kunt u een verkorte route 
rondom elke Hanzestad volgen.  ➜ www.ijsselbiennale.nl 

Varen over de IJssel
De IJssel ontdekken kan natuurlijk het beste óp 
de rivier zelf. Waterliefhebbers komen in Salland 
goed aan hun trekken. Vanaf de historische 
Wellekade in Deventer nemen de schippers u mee 
voor prachtige tochten over de IJssel. Wat dacht u 
van een rondvaart langs de skyline van Deventer 
of een tocht langs andere Hanzesteden zoals 
Zutphen en Kampen? 

Naast verschillende boottochten kunt u natuurlijk ook 
uw eigen boot aanleggen in de haven van Deventer 
of Wijhe. 
➜  Meer informatie over de haven in Deventer:   
 www.jachthavendeventer.nl 
➜  Meer informatie over de haven in Wijhe op:   
 www.olst-wijhe.nl

IJssellinie
De IJssellinie, een waterlinie die liep van 
Nijmegen tot aan Kampen, is vooral 
bekend als verdedigingswerk tijdens de 
Koude Oorlog. Begin jaren ‘50 is de linie 
aangelegd om een mogelijke Russische 
opmars een halt toe te roepen of te 
vertragen. De bunkers, het noodhospitaal 
en commandocentrum op Landgoed  
De Haere bij Olst zijn op bepaalde dagen 
of op aanvraag toegankelijk voor publiek. 
Tevens maken deze verdedigingswerken 
deel uit van een gemarkeerde 
wandelroute. 
➜ www.ijssellinie.nl 
➜ www.ijssellandschap.nl
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Informatieschuur 
De Pas
Door middel van een tentoonstelling wordt 
informatie gegeven over de terreinen van 
Natuurmonumenten op De Sallandse Heuvelrug. 
Daarnaast is de schuur het startpunt voor diverse 
activiteiten. De informatieschuur is te vinden bij 
boerderij De Pas, Oude Deventerweg te Haarle.

Buitencentrum  
Sallandse Heuvelrug 
In het sfeervolle Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, kunt u 
zich laten informeren over de veelzijdigheid van de natuur en 
de bijzondere koepel van de Sterrenwacht bezoeken. In het 
gezellige café-restaurant met een open haard en buitenterras 
worden (h)eerlijke gerechten en drankjes geserveerd.  
Het Buitencentrum is tevens het startpunt van diverse routes en 
het Speelbospad. De Heideslak is een unieke mogelijkheid voor 
mensen die minder goed te been zijn. Onderweg vertelt de 
chauffeur leuke verhalen en wijst hij op mooie dingen  
in de natuur.
➜	www.vvvhellendoorn.nl/NP-De-Sallandse-Heuvelrug

Rust, ruimte en reliëf 
Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en het 
Twents Reggedal vormen een uniek natuurgebied in 
Overijssel om heerlijk te recreëren. Ervaar de rust, 
ruimte en het reliëf van deze prachtige gebieden 
die zo’n 150.000 jaar geleden zijn ontstaan. Laat 
u verbazen door de prachtige vergezichten op de 
heuvelrug en meander mee met de Regge van bron 
tot monding. Stap op de fiets of trek uw 
wandelschoenen aan en ontdek via de fiets- en 
wandelroutes de mooiste plekjes.  
Meer weten? Bezoek dan de verschillende 
informatiecentra in het gebied.

Welkom op het 
Holterbergplein
De Holterberg vormt de zuidelijke kant van De Sallandse 
Heuvelrug. Bovenop de Holterberg vindt u een gezellig plein 
met verschillende horecagelegenheden, midgetgolf, een speel-
tuintje en Natuurmuseum Holterberg met het bos van Daantje 
Das. Ook de indrukwekkende Canadese Begraafplaats met 
Informatiecentrum is vanaf hier goed bereikbaar. De Holterberg, 
met voldoende parkeermogelijkheden bovenop de berg, is 
tevens een ideaal vertrekpunt voor fiets- en wandeltochten. 
 ➜ www.beleefrijssenholten.nl/holterbergplein

De Sallandse Heuvelrug 
en het Twents Reggedal

Informatiecentrum Twents 
Reggedal 
Het Twents Reggedal biedt u talloze mogelijkheden voor een heerlijk 
dagje uit. Er zijn volop fiets- en wandelroutes langs de Regge. Ook zijn er 
verschillende mogelijkheden om vanaf het water de omgeving te beleven. 
In juli en augustus kunt u hier opstappen voor een vaartochtje met de 
Enterse Zomp over de Regge. In het informatiepunt, gevestigd in Pelmolen 
Ter Horst, Pelmolenpad 9a in Rijssen, kunt u hierover allerlei informatie 
vinden. 
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WNaast varen met een fluisterbootje  
of de zomp kunt u de Regge en  

haar omgeving ook met de kano,  
de waterfiets of al suppend ontdekken. 
www.wilgenweard.nl | www.schuilenburg.nl 

www.molke.nl | www.aktiefoverijssel.nl

Sterrenwacht
De sterrenwacht is gehuisvest in de koepel 
van het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug. 
De Koepel beschikt over een modern 
instrumentarium: een tweetal telescopen en 
een zonnetelescoop. Een op het zuiden gericht 
observatieplatform, Skywalk genaamd, is de 
plek waar u de sterrenhemel met het blote 
oog of met een verrekijker kunt waarnemen. 
Of breng een bezoek aan het 'Theater van de 
Kosmos'; in het nieuwe planetarium beleeft 
u een spectaculaire ruimtereis door het 
Universum. 
➜ www.sterrenwachthellendoorn.nl

Speelbospad
Bij het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, ligt 
een 2 km lang speelbospad, waarlangs kinderen 
hutten mogen bouwen en een dassenburcht 
binnen kunnen gaan. Het speelbospad maakt 
natuur pas écht leuk voor kids. Ze vinden allerlei 
leuke dingen om te klimmen en klauteren, 
slingeren en schommelen. Een tocht langs kuilen, 
geulen, hellingen, bruggen en burchten. Maar 
ook genoeg plek om te struinen en zelf een hut te 
bouwen. Wandelen staat hier dus niet voorop. In 
het speelbos draait het om… spelen natuurlijk!

Natuurmuseum Holterberg met het 
bos van Daantje Das

Toek Toek verhuur
Ontdek de Holterberg en haar omgeving met een
elektrisch aangedreven Toek Toek. Beleef de natuurlijke 
omgeving op een leuke en groene manier.  
U zit zelf aan het stuur en bepaalt uw eigen route.
 ➜ www.toektoek.com

Natuurmuseum Holterberg geeft u een uniek beeld van dieren in hun natuurlijke 
omgeving in levensgrote diorama’s. In het museum zijn er voor kinderen speciale 
speurtochten en regelmatig worden er interessante natuuractiviteiten voor kinderen en 
volwassenen georganiseerd. Tegenover het museum ligt het Bos van Daantje Das waar 
kinderen de natuur leren kennen door gebruik te maken van hun zintuigen. In het museum 
is een Tourist Info gevestigd waar informatie over het gebied verkrijgbaar is.
➜ www.museumholterberg.nl

Varen met een fluisterbootje
Ontdek het prachtige Twents Reggedal met een fluisterbootje vanaf het water met 
een snelheid van ca. 5 tot 10 km/uur. Doordat de boten met een elektromotor 
worden aangedreven, hoort u alleen het kabbelen van het water en de geluiden 
van de natuur. De boten zijn geschikt voor vier tot vijf personen. 
 ➜ www.schuilenburg.nl en www.molke.nl

Pelmolen  
Ter Horst
Aan de rand van Rijssen staat de achtkantige 
stellingmolen Pelmolen Ter Horst aan rivier de 
Regge. Bij gunstige wind kunt u de olieslagerij 
volop in werking zien en komt de geur van warm 
lijnzaad u bij binnenkomst tegemoet. Zie van 
dichtbij hoe de kracht van de wind de tandwielen 
laat draaien waarmee met hoge druk de olie uit 
het lijnzaad wordt geslagen. 
➜ www.depelmolen.nl

Enterse Zomp
De Regge is door de eeuwen heen bevaren door Enterse 
zompen, platbodems die aan weinig water genoeg hadden. 
Op maandag tot en met vrijdag in juli en augustus kunt u een 
vaartochtje maken met de Zomp. Of check de agenda voor 
speciale vaartochten, zoals de Avondroodvaarten. De Zomp 
vertrekt vanaf Pelmolen Ter Horst in Rijssen en vanaf het 
botenhuis De Schuttevaer in Hellendoorn. Informeer bij de 
Tourist Info naar data en tijden.
➜ www.entersezomp.nl

Ervaar het Twents ReggedalBeleef De Sallandse Heuvelrug
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Rijkswerkkamp Twilhaar 
In 2012 zijn de contouren van het voormalige 
Rijkswerkkamp weer zichtbaar gemaakt 
en is er een replica van de toegangspoort 
geplaatst. Het was een kamp om Joodse 
mannen onder te brengen die vervolgens 
gedeporteerd werden naar Westerbork. 
➜ www.werkkamptwilhaar.nl

Canadese Begraafplaats Holten
met informatiecentrum
De Canadese begraafplaats vormt een indrukwek-
kende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.  
In het naastgelegen informatiecentrum krijgt u  
meer inzicht over de inrichting van het ereveld en 
worden achtergrondverhalen over de gesneuvelde 
militairen verteld.
➜ www.canadesebegraafplaatsholten.nl

Fiets- en wandelroutes
Er zijn verschillende fiets- en wandelroutes voorhanden die u de sporen van de Tweede 
Wereldoorlog in deze omgeving laten zien. Wat dacht u van de Canadezenroute, de V1 route, 
een Memory fietstocht, de Liberation wandeling of het Onderduikerspad. 
Meer informatie over deze routes is verkrijgbaar bij de lokale Tourist Info.

Herinneringen aan de oorlog  
op De Sallandse Heuvelrug 

Memory Oorlogs- en 
Vredesmuseum
In het oorlogsmuseum beleeft u als 
bezoeker stap voor stap de periode 1935-
1945 en krijgt zo een realistisch beeld 
van deze tijd. Te midden van levensechte 
diorama's kunt u met alle zintuigen de 
oorlog ervaren.
➜ www.memorymuseum.nl 

WWist je dat aan de rand  
van de Holterberg  

aan de Haarlerweg in Holten  
midden in het bos  

een onderduikershut  
verscholen ligt? 

De omgeving van De Sallandse Heuvelrug 
samen met het Reggedal leent zich uitstekend 
voor actieve outdoorsporten. Zowel 
individueel als in teamverband biedt de 
omgeving verschillende mogelijkheden zoals 
mountainbiken, trail lopen, kanovaren en 
survivallen. 

Of ga de uitdaging aan en neem deel aan 
één van de vele buitensport evenementen 
die plaatsvinden: de Triathlon Holten, de 
StrongmanRun, de Salland Trail, de Goldrush 
Survival, de Ronde van Overijssel en de Diepe 
Hel Holterbergloop.

Toeristische routenetwerken 
➻ Paardrijden
De Sallandse Heuvelrug is door de afwis-
seling van bos- en heidegebieden en het 
glooiende landschap in trek bij paarden-
liefhebbers. Via het paardrijnetwerk, dat 
ook aansluit op het Reggedal, komt u op 
de mooiste plekjes en kunt u als ruiter, 
amazone of koetsier met een aanspanning 
ongestoord genieten van de prachtige 
omgeving.

➻ Wandelen
Voor wandelaars en natuurliefhebbers zijn de 
Sallandse Heuvelrug en het Twents Reggedal 
echte aanraders. Via het Wandelnetwerk, 
dat bestaat uit routepaaltjes met gekleurde 
routemarkeringen, ontdekt u de mooiste 
plekjes. Tevens gaan de lange afstandswan-
delroutes zoals het Pieterpad (LAW 9) en het 
Markskramerpad (LAW 3)  over de Sallandse 
Heuvelrug en het Overijssels Havezathepad 
(LAW 12) langs de Regge.

➻ Fietsen
Met ruim vijftig kilometer aan fietspaden 
kan er op de Sallandse Heuvelrug en door 
het Reggedal naar hartelust gefietst worden. 
Onlangs is het netwerk zelfs uitgebreid met 
mooie routes langs nieuwe fietspaden! Via 
de fietsknooppunten bepaalt u zelf de route 
en de afstand die u wilt afleggen. De nieuwe 
fietskaart van het fietsroutenetwerk is bij  
de Tourist Info’s en informatiecentra 
verkrijgbaar.

➻ Mountainbiken
Op de Sallandse Heuvelrug zijn twee (van 17 en 
29 km) vernieuwde gemarkeerde MTB-routes 
gerealiseerd. Ze zijn afzonderlijk of als één route 
te fietsen. Vlakbij zijn nog twee uitdagende 
routes te fietsen, nl. in het Hollands Schwarzwald 
(19 km) bij Rijssen en op de Lemelerberg (13 
km) bij Lemele. Alle 4 de routes bestaan uit 
hoogtemeters, keren en draaien, klimmen en 
afdalen. Precies wat 
mountainbikers 
zoeken! 

Actief en sportief

➻ Hardlopen 
De Sallandse Heuvelrug biedt volop 
uitdaging om individueel of samen hard 
te lopen. Er is veel afwisseling in hoogte 
en ondergrond, ideaal om bijvoorbeeld te 
trainen voor een trail. Op de Holterberg 
zijn diverse gemarkeerde hardlooproutes 
aangelegd en het hele jaar door worden 
er diverse clinics verzorgd voor elk niveau.

Actief en sportief
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Het Wereldtijdpad is een wandelpad dat loopt langs 's werelds grootste tijdlijn. Het 50 km lange 
traject is opgeknipt in 9 rondwandelingen (4 to 10 km). Langs het pad staat voor elk jaar van  

onze jaartelling een 'jaarpaaltje' met gebeurtenissen uit het betreffende jaar. Themawandelingen 
maken het mogelijk door de tijd te 'surfen'. Informatie en routes zijn verkrijgbaar bij de 

Tourist Info in Rijssen en Holten.

Stijlvol Rijssen 
Rijssen biedt een stijlvol en gevarieerd winkelaanbod om gezellig 
te winkelen. Maar op gebied van kunst en cultuur heeft de stad 
evengoed veel te bieden. Naar sporen van een welvarend verleden 
hoef je in Rijssen niet lang te zoeken. Je vindt ze in de historische 
huizen, de monumentale Schildkerk en het Rijssens Museum. Aan 
de voet van de Rijsserberg is historie te vinden bij het Leemspoor. U 
kunt hier een rit maken met het treintje op het traject van een oud 
smalspoor. Maar ook het Parkgebouw dat ‘ter onderhoud en vermaak 
van de arbeiders’ in 1914 werd gebouwd, bruist nog altijd van de 
culturele activiteiten.

Rijssen-Holten   beleef je samen! 

Rijssen-Holten, gelegen in zowel Salland als Twente, is de ideale uitvalsbasis om het 
beste van beide regio’s te ontdekken. Ook ligt de Achterhoek letterlijk om de hoek.  
De combinatie van de prachtige ligging én de goede bereikbaarheid maken van Rijssen-
Holten met de Holterberg letterlijk een Top locatie in de regio.

Heerlijk Holten 
Het dorp Holten, aan de voet van de Holterberg, is van oudsher 
een trekpleister voor toeristen en een ideale uitvalsbasis voor 
een actief dagje uit. 
In de dorpskern zijn verschillende terrasjes te vinden voor een 
kopje koffie met lekkers, een heerlijke lunch of diner. Neem 
ook even de tijd om bij de lokale winkels rond te kijken! In het 
Kulturhus van Holten is de Tourist Info gevestigd waar u terecht 
kunt voor uitgebreide toeristische informatie.

 TOURIST INFO HOLTEN
Kulturhus Holten
Smidsbelt 6
7451 BL Holten
0548-361533
E: info@beleefrijssenholten.nll 
W: www.beleefrijssenholten.nl 

 TOURIST INFO HOLTEN
Natuuurmuseum Holterberg
Holterbergweg 12
7451 JL Holten
0548-361979
E: info@beleefrijssenholten.nll 
W: www.beleefrijssenholten.nl 

 TOURIST INFO RIJSSEN
Rijssens Museum
Kasteellaan 1
7461 PV Rijssen
0548-514261
E: info@beleefrijssenholten.nll 
W: www.beleefrijssenholten.nl 

 TOURIST INFO RIJSSEN
The Read Shop Rijssen
Haarstraat 44
7462 AR Rijssen
0548-366687
E: info@beleefrijssenholten.nll 
W: www.beleefrijssenholten.nl 

Hellendoorn & Nijverdal

De unieke natuurlijke omgeving, gelegen tussen De Sallandse 
Heuvelrug en het Reggedal, de vele oude gebruiken, de 
cultuur maar ook de outdoormogelijkheden, de gezellige 
horeca met haar terrasjes, de veelzijdige evenementen en 
de vanzelfsprekende gastvrijheid van de bevolking. Dit alles 
maakt Hellendoorn tot een toeristische verademing!

 TOURIST INFO HELLENDOORN
Dorpsstraat 49
7447 CN Hellendoorn
0548-612729
E: info@vvvhellendoorn.nl 
W: www.vvvhellendoorn.nl

 TOURIST INFO NIJVERDAL
W. Alexanderstraat 7c
7442 MA Nijverdal
0548-612729
E: info@vvvhellendoorn.nl 
W: www.vvvhellendoorn.nl

 TOURIST INFO DAARLERVEEN
Tourist Info Punt Daarlerveen
G. Nijlandstraat 1
7687 AR Daarlerveen
0546-646086
E: info@vvvnijverdal.nl
W: www.vvvhellendoorn.nl

Hellendoorn en Nijverdal

WWist je dat bij de Tourist 
Info/VVV een plattegrond 

van zowel het centrum van 
Hellendoorn als van Nijverdal 

gratis verkrijgbaar is?

WWist je dat er in de maand 
december een grote schaatsbaan 

is in het centrum van Nijverdal met 
allerlei leuke activiteiten?

Wde Stadswandeling  
van Rijssen vertelt interessante historische verhalen  

over Rijssen en is verkrijgbaar  
bij Tourist Info The Read Shop.

Wilt u cultuur snuiven? Brengt u dan een 
bezoek aan het dorp Hellendoorn, waar 
de tijd stil lijkt te hebben gestaan, maar 
desondanks door het jaar heen bruist van 
de activiteiten. Veel van de negenhonderd 
jaar oude cultuur is door de eeuwen heen 
bewaard gebleven. De vele musea in het 
dorp getuigen hiervan. 

Nijverdal met haar rijke textielhistorie 
is centraal gelegen tussen Zwolle en 
Enschede, aan de rand van de Sallandse 
Heuvelrug. Met een gevarieerd 

winkelaanbod gecombineerd met horeca 
met gezellige terrasjes en de talrijke 
activiteiten maken Nijverdal een prima 
uitvalsbasis voor een gezellig dagje 
winkelen. Ook cultureel doet Nijverdal 
een flinke duit in het zakje; een heuse 
bioscoop, concertpodium en een 
prachtig theater bevinden zich midden in 
het totaal vernieuwde centrum.

De gemeente kenmerkt zich door de 
vele sportieve evenementen. Variërend 
van hardloop- en wielrenwedstrijden tot 

de evenementen waar outdoor centraal 
staat zoals de Reggesurvival voor kids, de 
Goldrush Survivalrace en de Fisherman’s 
StrongManRun. In 2016 is Hellendoorn 
gekozen tot Sport-gemeente van het jaar! 

De ligging in het unieke landschap van 
de Sallandse Heuvelrug en het Twents 
Reggedal en de vele recreatieve verblijfs-
mogelijkheden maken dat wij niet voor 
niets zeggen: Hellendoorn Natuurlijk 
Avontuurlijk!
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  Fietsen
 FIETSEN? IN SALLAND NOEMEN WE DAT GEWOON LOL TRAPP’N!

DeventerDeventer
Winkelen
                                       Deventer is de leukste 
winkelstad van Nederland! De Koekstad Deventer 
biedt een keur aan bijzondere, grappige en mooie 
winkels. In de steegjes vindt u winkeltjes die uniek zijn, 
die je gezien moet hebben. Van kleding tot wonen, van 
hobby tot multimedia, van boeken tot chocola, van 
stempels tot bordspellen… Laat u verrassen!

CHECK DE SITE VOOR IDEEËN

// unieke winkels
veelzijdig // 
// onverwacht
sfeervol //
stadsplein de Brink //
// terrassen

Elke eerste zondag v/d 
maand koopzondag

in het centrum!

www.deventer.info
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Fietsen van knooppunt 
naar knooppunt
Het fietsroutenetwerk met knooppunten biedt u de kans om de 
pareltjes van Salland met eigen ogen te ontdekken. In Salland 
ligt maar liefst 520 kilometer aan bewegwijzerde routes. Met de 
knooppunten creëert u uw ideale fietsroute. U bepaalt het startpunt, 
de afstand en waar u langs wilt fietsen. U stippelt uw route heel 
eenvoudig uit met de vernieuwde fietskaart ‘Stap op in Salland’.

Ontdek het gevarieerde landschap van Salland 
op de fiets. Fiets over het platteland, door 
gezellige boerendorpen, langs fraaie boerderijen 
en prachtige landgoederen. Uitwaaien langs de 
IJssel, oversteken via pontjes én genieten van 
de gastvrije Hanzestad Deventer. Of fiets door 
de bossen en heide op de Sallandse Heuvelrug 
door naar één van de boerderijwinkels of 
Rustpunten. 

Nieuwe fietsroutes
Komend voorjaar verschijnen er in Salland 
maar liefst 3 nieuwe fietsroutes:

1 – Rondje Salland (205 kilometer)
Met de haren in de wind en de voeten op de pedalen dwars 
door Salland. Langs uiterwaarden en over de Sallandse 
Heuvelrug. Door schitterende natuur, typische Sallandse dorpjes 
en langs mooie landgoederen. 
2 – Rondje Sallandse Heuvelrug (60 kilometer)
Ruim, open en héél stil. Dat is de Sallandse Heuvelrug. Wie 
het rondje Sallandse heuvelrug fiets, krijgt te maken met steile 
hellingen maar ook met schitterende vergezichten. Fietsen door 
bossen en uitgestrekte heidevelden. Langs jeneverbesstruiken, 
grillige eiken en witte berken.  
3 – Rondje Deventer (45 kilometer) 
Deze route laat u de veelzijdigheid van Deventer zien; van 
de standsranden tot schitterende landgoederen. Van stadse 
uitbreidingen tot gezellige dorpen als Bathmen en Lettele.  
En van de IJssel tot de Schipbeek en Zandwetering. 
➜	Alle drie de fietsroutes zijn vanaf het voorjaar verkrijgbaar bij de 

VVV’s en Tourist Info’s in Salland. 

Rustpunten 
In Salland zijn op vele mooie plekken bij gastvrije inwoners 
Rustpunten ingericht. Een heerlijke plek om tijdens uw fiets- 
of wandeltocht even te pauzeren, iets te drinken, te eten 
en eventueel uw elektrische fiets weer op te laden voor de 
resterende kilometers. 
➜ www.rustpunt.nu

Fietsroute: 
Sallandse Landgoederenroute
Deze fietsroute door Salland laat u kennismaken met de landgoederen rondom 
Heino. Op landgoed Het Nijenhuis staat één van de best bewaarde havezaten 
in Overijssel. Dit veertiende-eeuwse kasteel herbergt tegenwoordig Museum de 
Fundatie. Naast het bewonderen van de uitgebreide kunstcollectie kunt u dus ook 
de havezate van binnen bekijken. U komt langs landgoed De Colckhof en landgoed 
Den Alerdinck. De Engelse tuinen op beide landgoederen behoorden tot de eerste 
in Overijssel in die stijl. Natuurlijk geniet u tijdens deze rit ook van het Sallandse 
Landschap waarin akkers, weilanden en bospercelen elkaar afwisselen. In het 
centrum van Heino ziet u nog een leuke bezienswaardigheid: een authentieke 
dorpspomp. Volgens een oude sage geeft de pomp alleen water aan mensen met 
een zuiver geweten.

Routebeschrijving (29,1 km): 

17 ➔ 42 ➔ 25 ➔ 24 ➔ 23 ➔ 22 ➔ 09 ➔ 08 ➔ 07 ➔ 15 ➔ 06 ➔ 05 ➔ 04 ➔ 03 ➔ 18 ➔ 17WKijk voor een overzicht van de  
leukste fietsevenementen in Salland op pagina 72/73.

20    21

29,1 km Start   |  Centrum Heino 
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een dijk van een gemeente

 

Rust en ruimte, een veelzijdig platteland, een grote 
diversiteit aan fiets- en wandelmogelijkheden, 
gezellige authentieke dorpen, de rivier de IJssel, 
monumentale boerderijen, prachtige uiterwaarden, 
statige landhuizen en een grote verscheidenheid 
aan podia, musea, beeldend kunstenaars en 
bruisende evenementen.
Dat is nou de kracht van Olst-Wijhe!   

Postbus 23  |  8130 AA Wijhe  |  T 14 0570       

www.olst-wijhe.nl

kijk voor meer informatie op

www.theaterlangsdeijssel.nl

Fietsen en theater 
in het fietsgekke 

Salland & Veluwe IJsselvallei

Zaterdag 27 en zondag 28 mei 2017 

Kunst|fi etsroute 
vr 9|06 + za10|06 + zo11|06 2017 

www.kunstvanhiertotginder.nl

een schitterende fietstocht door het buitengebied van Deventer

Museum
‘Broer,  

een  
leven 
lang  
boer

Langstraat 38 Holten

Openingstijden 

 Andere tijden en dagen alleen op 
afspraak via T 0573 - 221555

Bij museum ‘Broer, een leven lang boer’ vindt u kunst en 
cultuur in één ruimte. Een landbouwmuseum met een 
prachtige video presentatie en de grootste muurschildering 
met een prachtig landschap panorama. Dit moet u  
gezien hebben. 

www.eenlevenlangboer.nl

30 april tot 1 oktober
maandag t/m donderdag 11.00 - 16.30 uur

Fietsarrangementen/ 
-tochten

BATHMEN
Infopunt Bathmen
Schoolstraat 6a
7437 AE Bathmen
0570-540839
infopunt@bathmen.nl
www.bathmen.nl
Open: ma t/m vr 10 - 16 uur, za 10 - 13 
uur. Vanuit het Infopunt Bathmen starten 
verschillende fietsroutes. Kom met uw 
eigen fiets of auto met fietsendrager, 
deze kan gratis geparkeerd worden op 
het plein tegenover het infopunt. Of u 
huurt een fiets bij onze buurman om 
daarna de prachtige omgeving van 
Bathmen verkennen.

DEVENTER
Stichting Gilde Deventer
Balderikstraat 2A
7414 VL Deventer
0570-631276
fietstocht@gildedeventer.nl
www.gildedeventer.nl
Fietsen rondom Deventer. Vanaf jun t/m 
sept, elke donderdag een fietstocht onder 
begeleiding van Gilde fietsgids. Aanvang 
10 uur. Vertrek bij de VVV in Deventer, 
Brink 89.

HAARLE
Eetcafé De Droadnagel
Molenweg 8
7448 RE Haarle
0548-852472
info@dedroadnagel.nl
www.dedroadnagel.nl
Open: ma gesloten, di 12 - 20 uur, 
wo en do 12 - 00 uur, vr en za 11 - 02 
uur, zo 10 - 00 uur. Gelegen aan de 
voet van de Haarlerberg, dat deel uit 
maakt van de Sallandse heuvelrug. 
De ideale rustplaats tijdens uw fiets 
of wandeltocht. Wij hebben een 
gevarieerde kaart met lunch, diner en 
snacks. Zonnig terras en sfeerrijk café 
met live voetbalwedstrijden. 

HAARLE
Hotel Restaurant De Haarlerberg
Kerkweg 18
7448 AD Haarle
0548-595254
info@haarlerberg.nl
www.haarlerberg.nl
Open: gehele jaar, m.u.v. de maandagen 
in het winterseizoen. Comfortabel 
familiehotel met restaurant. 17 Kamers. 
Uitermate geschikt als startpunt voor 
fiets- en wandelroutes over de Sallandse 
Heuvelrug. Tevens geschikt voor 
vergaderingen.

HEINO
Restaurant-Zalen “de Veldhoek”
Lemelerveldseweg 37
8141 PS Heino
0572-393996
info@develdhoek.nl
www.develdhoek.nl
Open: di t/m zo vanaf 11 uur. Bij 
reservering ook evtentueel eerder. 
Gelegen in een landelijke en bosrijke 
omgeving met vele mogelijkheden 
voor wandelen en fietsen. Huiselijk, 
kindvriendelijk en klantgericht. 
Een uitgebreide kaart met diverse 
streekproducten. De zalen zijn sfeervol en 
gezellig voor elk feest.

HOLTEN
Camping De Holterberg
Reebokkenweg 8
7451 HL Holten
0548-361524
info@campingdeholterberg.nl
www.campingdeholterberg.nl
Gezinscamping op de Holterberg 
temidden van vele kilometers wandel- en 
fietsroutes. 250 kampeerplaatsen maar 
ook luxe stacaravans en trekkershutten. 
Verwarmd zwembad en verschillende 
speeltuinen waaronder een overdekte 
speeltuin. Tijdens vakanties een 
recreatieprogramma voor jong en oud.

HOLTEN
Jan Stam Fietsverhuur
Waagweg 7B
7451 AZ Holten
0548-366802
info@janstamfiets.nl
www.janstamfiets.nl
Open: ma t/m vr 8.30 - 17 uur, za 8.30 
- 16 uur, zo op afspraak. Nieuw: diverse 
fietsdagtochten (ook voor E-bikes en 
tandems), incl. koffie onderweg. Ook 
ATB-verhuur incl. route. Zie onze website 
voor meer informatie.

LUTTENBERG
Vakantiepark De Luttenberg
Heuvelweg 9
8105 SZ Luttenberg
0572-301405
receptie@luttenberg.nl
www.luttenberg.nl
Open: apr t/m okt. Kindvriendelijk 
en overzichtelijk vakantiepark met 
mooie comfort-campingplaatsen 
voorzien van diverse speeltuintjes en 
5* sanitair. Comfortabele Bergalows en 
mooie safaritenten te huur. Het park 
is fraai gelegen aan de bosrand van 
de Luttenberg. Overdekt zwembad 
met peuterbad, buitenbad met 
familieglijbaan, gezellige brasserie en 
snackcorner, tennisbaan, midgetgolf 
enz. Elke dag een vakantiedag op de 
Luttenberg!

NIJVERDAL
Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
0548-612711
buitencentrumsallandseheuvel-
rug@staatsbosbeheer.nl
www.buitencentra.nl
Open: zomerperiode van apr t/m okt 
dagelijks 10 - 17 uur, nov t/m mrt di en zo 
10 - 16 uur, tijdens schoolvakanties ook 
op ma open. Het Buitencentrum is een 
goed startpunt voor fietstochten in het 
Nationaal Park. Gratis parkeergelegen-
heid en een restaurant. Diverse fietsrou-
tes te koop. 

NOTTER/NIJVERDAL
De Grimberghoeve
Klokkendijk 14
7467 PD Notter/Nijverdal
0548-513292
info@grimberghoeve.nl
www.grimberghoeve.nl
Open: ma t/m za. Voor 2 t/m 50 pers. 
Ontdek het mooie Notter (bij Rijssen). 
Koffie, krentenwegge, fietstrein met 
puzzeltocht, ijsje, boerenklompgolf en 
consumptie á € 17,50 p.p. duur ca. 4 uur.

OKKENBROEK
Kunstfietsroute  
‘Kunst van Hier tot Ginder’
Okkenbroek
www.kunstvanhiertotginder.nl
De Kunstfietsroute ‘Kunst van Hier tot 
Ginder’ is een schitterende fietstocht 
door het buitengebied van Deventer. Van 
9 t/m 11 juni 2017 vormen bijzondere 
locaties langs de fietsroute het podium 
voor beeldende kunst, theater en muziek.

OLST
IJssellandschap
Haereweg 4
8121 PJ Olst 
0570-635955
info@ijssellandschap.nl
www.ijssellandschap.nl
IJssellandschap bestaat 750 jaar. 
In 2017 gaan we op ontdekkingstocht 
langs de landgoederen rondom 
Deventer.
Te voet, op de fiets, met en zonder gids. 
Zie voor alle excursiedata
www.ijssellandschap.nl/750
Voor groepen op aanvraag diverse 
excursies mogelijk.

OLST EN WIJHE
IJsseltheaterfietstocht
Olst en Wijhe
0570-564681
stichting@theaterlangsdeijssel.nl
www.theaterlangsdeijssel.nl
Een theaterfietstocht in het laatste 
weekend van mei. Op 27 en 28 mei fietst 
u per dag een route van ongeveer 30 
kilometer door een prachtig gebied langs 
de IJssel. Een gebied waar natuur, cultuur 
en de Sallandse gemoedelijkheid hand 
in hand gaan. Tijdens de fietstocht komt 
u op diverse bijzondere locaties theater, 
muziek en interactieve programma’s 
tegen. Deelname gratis.

TWELLO
Hof van Twello
Rijksstraatweg 17
7391 MH Twello
0571-270014 / 06-51407981
info@hofvantwello.nl
www.hofvantwello.nl
Open: di t/m zo 10 - 17 uur. Van 1 nov - 
21 mrt: wo t/m za 10 - 17 uur. Smulroute 
door de IJsselvallei, (37 km). Bezoek 
meerdere ambachtelijke bedrijven en 
boerderijen en geniet ondertussen 
van het prachtige landschap. Ook 
andere (gratis) fiets- en wandeltochten 
verkrijgbaar.

Fietsverhuur 

HOLTEN
Camping De Holterberg
Reebokkenweg 8
7451 HL Holten
0548-361524
info@campingdeholterberg.nl
www.campingdeholterberg.nl
Gezinscamping op de Holterberg 
temidden van vele kilometers wandel- en 
fietsroutes. 250 kampeerplaatsen maar 
ook luxe stacaravans en trekkershutten. 
Verwarmd zwembad en verschillende 
speeltuinen waaronder een overdekte 
speeltuin. Tijdens vakanties een 
recreatieprogramma voor jong en oud.

HOLTEN
Jan Stam Fietsverhuur
Waagweg 7B
7451 AZ Holten
0548-366802
info@janstamfiets.nl
www.janstamfiets.nl
Open: ma t/m vr 8.30 - 17 uur, za 8.30 
- 16 uur, zo op afspraak. Nieuw: diverse 
fietsdagtochten (ook voor E-bikes en 
tandems), incl. koffie onderweg. Ook 
ATB-verhuur incl. route. Zie onze website 
voor meer informatie.

HOLTEN
Kinderboerderij Dondertman
Meester Bosweg 5
7451 KC Holten
0548-361169
info@kb-dondertman.nl
www.kb-dondertman.nl
Open: gehele jaar za en zo 10 - 17 uur. 
Nov t/m apr: di t/m vr 10 - 17 uur. 
Mei tot nov en alle vakanties: ma t/m 
vr 10 - 17 uur. Een gezellig actief en 
leerzaam dagje uit. Kinderfeestjes, 
schoolreisjes, groepsbezoek. Skelterbaan, 
speeltuin, speelkelder, knutselmiddagen, 
huifkarritten, pony rijden en Dondertman 
Express. Diverse spellen aanwezig zoals 
klootschieten, Oud Hollandse Spelen en 
kindergolf. Workshops, lunches, buffet of 
barbecue. Fietsen oplaadpunt. 

fietsen
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LUTTENBERG
Vakantiepark De Luttenberg
Heuvelweg 9
8105 SZ Luttenberg
0572-301405
receptie@luttenberg.nl
www.luttenberg.nl
Open: apr t/m okt. Kindvriendelijk en 
overzichtelijk vakantiepark met mooie 
comfort-campingplaatsen voorzien 
van diverse speeltuintjes en 5* sanitair. 
Comfortabele Bergalows en mooie 
safaritenten te huur. Het park is fraai 
gelegen aan de bosrand van de 
Luttenberg. Overdekt zwembad met 
peuterbad, buitenbad met familieglijbaan, 
gezellige brasserie en snackcorner, 
tennisbaan, midgetgolf enz. Elke dag een 
vakantiedag op de Luttenberg!

RAALTE
Familievakantiepark 
Krieghuusbelten
Krieghuisweg 19
8102 SV Raalte
0572-371575
info@krieghuusbelten.nl
www.krieghuusbelten.nl
Open: jan - okt. Zeer kindvriendelijk 
vakantiepark met ruime plaatsen voorzien 
van alle comfort. Speeltuintjes over 
het gehele park verdeeld en een grote 
indoorspeeltuin. Overdekt zwembad 
(30°C) met 50m waterglijbaan voorzien 
van led-verlichting, bubbelbank en 
peuterbad. Midgetgolfbaan, tennisbaan, 
sportvelden en nog veel meer! Het 
park biedt u diverse aantrekkelijke 
arrangementen voor zowel een kort als 
lang verblijf.

RAALTE
Profile Rudie Assink
Deventerstraat 20
8102 GC Raalte
0572-351531
info@profileassink.nl
www.profileassink.nl
Open: di, wo, do 8.30 - 18 uur, vr 8.30 -  
21 uur, za 8.30 - 17 uur. Middagsluiting 
12.30 - 13 uur (za hele dag open).  
1.100 m2 fietsplezier! Verkoop van alle 
soorten fietsen. Specialist in alle grote 
merken elektrische fietsen, 8 test fietsen 
aanwezig voor een weekend uitproberen. 
Tevens fietsverhuur.

Fietsvriendelijke 
ondernemers 

HAARLE
Eetcafé De Droadnagel
Molenweg 8
7448 RE Haarle
0548-852472
info@dedroadnagel.nl
www.dedroadnagel.nl
Open: ma gesloten, di 12 - 20 uur, wo en 
do 12 - 00 uur, vr 11 - 02 uur en za en 
zo 10 - 00 uur. Gelegen aan de voet van 
de Haarlerberg dat deel uit maakt van de 
Sallandse heuvelrug. De ideale rustplaats 
tijdens uw fiets of wandeltocht. Wij hebben 
een gevarieerde kaart met lunch, diner en 
snacks. Zonnig terras en sfeerrijk café met 
live voetbalwedstrijden. 

HEETEN
Restaurant Zaal Reimink
Spanjaardsdijk 17
8111 RK Heeten
0572-381229
info@reiminkheeten.nl
www.reiminkheeten.nl
Open: dagelijks vanaf 11 uur (di gesloten). 
Modern familiebedrijf gelegen in bosrijke 
omgeving. Speeltuin, midgetgolf, 
groot terras, uitstekend à la carte 
restaurant, feesten en partijen, diverse 
arrangementen. Verrassend veelzijdig voor 
jong en oud.

HEINO
B&B De Hortensia
Twentseweg 13
8141 PP Heino
0572-392665 / 06-42235352
info@dehortensiaheino.nl
www.dehortensiaheino.nl
Open: gehele jaar. Bijzondere B&B, 
prachtige locatie in het groene 
buitengebied van Heino aan de 
Sallandroute bij fietsroutepunt 4.  
Er zijn vier ruime comfortabele 2 pers. 
kamers waarvan twee zijn uit te breiden 
voor 4 personen. Kinderstoel en bedje 
eventueel beschikbaar. Overdekte 
fietsenstalling.

HOLTEN
Camping De Holterberg
Reebokkenweg 8
7451 HL Holten
0548-361524
info@campingdeholterberg.nl
www.campingdeholterberg.nl
Gezinscamping op de Holterberg temidden 
van vele kilometers wandel- en fietsroutes. 
250 kampeerplaatsen maar ook luxe 
stacaravans en trekkershutten. Verwarmd 
zwembad en verschillende speeltuinen 
waaronder een overdekte speeltuin. 
Tijdens vakanties een recreatieprogramma 
voor jong en oud.

HOLTEN
Kinderboerderij Dondertman
Meester Bosweg 5
7451 KC Holten
0548-361169
info@kb-dondertman.nl
www.kb-dondertman.nl
Open: gehele jaar za en zo 10 - 17 uur. 
Nov t/m apr: di t/m vr 10 - 17 uur. 
Mei tot nov en alle vakanties: ma t/m 
vr 10 - 17 uur. Een gezellig actief en 
leerzaam dagje uit. Kinderfeestjes, 
schoolreisjes, groepsbezoek. Skelterbaan, 
speeltuin, speelkelder, knutselmiddagen, 
huifkarritten, pony rijden en Dondertman 
Express. Diverse spellen aanwezig zoals 
klootschieten, Oud Hollandse Spelen en 
kindergolf. Workshops, lunches, buffet of 
barbecue. Fietsen oplaadpunt. 

NIJVERDAL
Bistro De Oale Sté
Holterweg 116
7441 DK Nijverdal
0548-622478
info@oaleste.nl
www.oaleste.nl
Open: van 1 apr t/m 27 okt. Sfeervolle 
bistro waar gekookt wordt met prachtige 
streekproducten en liefde voor het vak! 
Wij doen à la carte, feesten en parti  dekte 
speeltuin aanwezig. Gelegen bij Camping 
de Noetselerberg.

OLST
Fruitteeltbedrijf van Vilsteren
Jan Schamhartstraat 88
8121 PB Olst
0570-563342
gvanvilbon@gmail.com
Open: vr 13 - 17.30 uur, za 8 - 12 uur. 
Fruitteeltbedrijf gelegen aan een fiets- en 
wandelroute. Met verkoop van fruit. Tevens 
Rustpunt waar naast koffie en thee ook een 
appeltje en appelsap te proeven is. 

WESEPE
Bed & Breakfast In ‘t Veld 
Velsdijk 10
8124 PP Wesepe
0570-531521/ 06-53596629
info@slapeninhetveld.nl
www.slapeninhetveld.nl
Open: gehele jaar. Gastvrij pension, 
u bent uit! Gelegen aan het fiets- en 
wandelroutenetwerk Salland. Meerdere 
kamers met verblijfsruimte, keuken, 
theetuin met groot terras en fietsenstalling. 
U krijgt een uitgebreid ontbijt en u kunt 
ook bij ons eten. U voelt u thuis! Diverse 
arrangementen.

Rustpunten

BATHMEN
Boerderij-Camping ‘De Flierweide’
Traasterdijk 16
7437 RZ Bathmen
0570-541478 / 06-23640784
info@flierweide.nl
www.flierweide.nl
Open: hele jaar. Dit rustpunt is rustig en 
landelijk gelegen bij een camping, aan de 
rand van het Traasterbos en 300 m van het 
gemoedelijke en gezellige dorp Bathmen. 
Camping met verschillende activiteiten 
om gezellig en actief bezig te zijn speciaal 
voor groepen en families. Ook aanwezig 
vergaderruimte. Tevens camperplaatsen en 
verhuur vakantiechalet. 

RAALTE
Landwinkel de Knapenvelder
Knapenveldsweg 29
8102 RR Raalte
0572-352238
info@deknapenvelder.nl
www.deknapenvelder.nl
Open: di en vr 9 - 17 uur, za 9 - 16 uur en 
op afspraak. In onze Landwinkel vindt u 
natuurlijk het brede assortiment van onze 
zelfgemaakte dagverse zuivel en andere (h)
eerlijke streekproducten. Ook ambachtelijke 
producten van andere Landwinkels uit heel 
Nederland zijn aanwezig. Ook voor een 
mooie streek/geschenkmand of kerstpakket. 
Pakketten ook via webshop

RAALTE
Wijngaard De Landman
Tolhuisweg 17
8101 NV Raalte
0572-364177
info@wijngaarddelandman.nl
www.wijngaarddelandman.nl
Open: wo 9 - 18 uur, vr 12 - 18 uur en 
op afspraak, rondleidingen in aug en 
sep. Vinificatie, cursussen wijn maken, 
workshops bier en likeuren, rondleidingen 
in de wijngaard op afspraak, druiven 
proeven van aug tot half okt, verkoop van 
eigengemaakte streekproducten. Rustpunt 
open van mei - okt.

 
 Salland in uw broekzak 
Héél toeristisch Salland op uw 
smartphone? Download gratis  
de Sallandapp in de App-/Google  
Play store of open de app via  
www.sallandapp.nl

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl|www.sallandapp.nl

 @SallandTourist

 /SallandNatuurlijkGastvrij 

 TouristInfoSalland

 www.instagram.com/insalland

Altijd en overal bij de hand
Op elk moment van de dag bieden wij 
u de beste hulp bij het kiezen van uw 
bestemming in Salland. In dit magazine, 
op uw computer, smartphone of tablet. 
De ideale voorbereiding voor een gezellig 
dagje uit of meerdaags verblijf in Salland!  

Salland Natuurlijk 
Gastvrij! ontdek en deel!

 

Digitale routeplanner 
Met maar liefst 825 km gemarkeerde  
wandelpaden en 520 km aan bewegwijzerde  
fietsroutes is onze digitale routeplanner  
een onuitputtelijke bron van inspiratie.  
U vindt er altijd de route die bij u past.  
En daarnaast tippen wij u onderweg over leuke 
adressen om even uit te rusten, wat te  
drinken/eten of gewoon even te gaan kijken. 
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl
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Bezienswaardigheden en horeca 
op de route

A  Memory museum Nijverdal
 Grotestraat 13, 7443 BA Nijverdal 
 www.memorymuseum.nl
B  Buitencentrum Sallandse 

Heuvelrug
 Grotestraat 281, 7441 GS, Nijverdal  
 www.sallandseheuvelrug.nl/

bezoekerscentrum 
C  Rijkswerkkamp Twilhaar

 www.werkkamptwilhaar.nl
D  Schaapskooi Twilhaar

E  Jodenbos

gratis
wandel
route 

gratis

 

Memory Museum Nijverdal,  
Grotestraat 13, 7443 BA Nijverdal
• Routebeschrijving – 12 km route. 
Als u met uw rug naar de ingang van 
het memory museum staat slaat u 
links af (Grotestraat). Vervolgens bij de 
verkeerslichten links (Constantijnstraat). 
Weg vervolgen en dan zit u op de grijze 
verbindingsroute richting knooppunt G75.

Start MeMory MuSeuM

        - G75  ||  1,9 km ||  1,9 km

keuzepunt G75 —
 G75 - G76  ||  560 m  ||  2,4 km

keuzepunt G76 — 
  G76 - F95  ||  412 m  ||  2,9 km

keuzepunt F95 —
 F95 - F96  ||  179 m  ||  3,0 km

keuzepunt F96 — 
 F96 - F94  ||  806 m  ||  3,8 km

keuzepunt F94
 F94 - F92  ||  299 m  ||  4,1 km

Liberation wandeling Sallandse Heuvelrug 
[12 km/23 km]

U kunt de Liberationroute Sallandse Heuvelrug verlengen 
om zo ook een bezoek te brengen aan de onderduikershut 
in Holten, het monument in Helhuizen en de Canadese 
Oorlogsbegraafplaats. Het is dan geen rondwandeling maar 
u eindigt uw route in Holten op het station waar u de trein 
terug kunt nemen naar Nijverdal. Deze langere versie van de 
Liberationroute is te vinden op. www.sallandwandelland.nl

 F92 - F81  ||  265 m  ||  4,4 km

 F81 - F93  ||  163 m  ||  4,6 km

keuzepunt F93 —
 F93 - F81  ||  163 m  ||  4,7 km

keuzepunt F81 —
 F81 - F82  ||  960 m  ||  5,7 km

keuzepunt F82 —
 F82 - F83  ||  184 m  ||  5,9 km

keuzepunt F83 —
 F83 - F84  ||  785 m  ||  6,7 km

keuzepunt F84 —
 F84 - G89  ||  947 m  ||  7,6 km

keuzepunt G89 —
 G89 - G88  ||  106 m  ||  7,7 km

keuzepunt G88 —
 G88 - G87  ||  299 m  ||  8,0 km

keuzepunt G87 —
 G87 - G86  ||  236 m  ||  8,2 km

keuzepunt G86 —
 G86 - G75  ||  1,9 km  ||  10,1 km

 G75 - G47  ||  1,9 km  ||  12,0 km

keuzepunt G47 —

A
C

B

D

E

 “Verderop komen we bij iets heel bijzonders. 
Een hoge heuvel met heide op de flanken. En 
bovenop een wit kasteeltje omgeven door 
bloeiende rododendrons in alle kleuren van de 
regenboog. We ploffen neer op een bankje en 
genieten in stilte van deze levende ansicht…. 
Soms is het leven bijzonder mooi!” 

 ➜ Wandelblogger Frank Wandelt over de Sallandse Zandloper 

 www.frankwandelt.nl  |  @Frankwandelt  |   /frankwandelt
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Salland Wandelland
Plan uw wandelroute met de wandelrouteplanner!
Plan uw wandelroute over het wandelnetwerk in Salland eenvoudig met 
de digitale routeplanner! U kunt uw wandelroute afdrukken, opslaan 
onder uw favorieten of naar een apparaat downloaden. Ook leuke 
bezienswaardigheden langs de route worden weergegeven.   
➜ www.sallandwandelland.nl

Sallandse Zandloper
Wandel van hoog naar laag door dwars door 
Salland

De Sallandse Zandloper is een lange-afstand-wandelroute van 
ongeveer 45 km, van oost naar west, van rechts naar links, dwars 
door Salland. De route loopt van hoog naar laag: van het Nationaal 
Park De Sallandse Heuvelrug naar de uiterwaarden van de IJssel, 
met ruim 65 meter hoogteverschil. De Sallandse Zandloper maakt 
onderdeel uit van het Wandelnetwerk Salland en wordt op de 
paaltjes van het wandelnetwerk aangegeven met een groen/roze 
markering. Omdat de Sallandse Zandloper onderdeel uitmaakt 
van het Wandelnetwerk Salland, is de route in twee richtingen 
gemarkeerd. Dit betekent dat de route ook andersom, dus van laag 
naar hoog, van de IJssel naar de Sallandse Heuvelrug, gewandeld 
kan worden. ➜ www.sallandsezandloper.nl

WOp zoek naar nog meer  
leuke wandelevenementen? 
Kijk dan op pagina 72/73.

Wandelnetwerk Salland
Het Wandelnetwerk Salland koppelt 825 kilometer gemarkeerde 
wandelpaden en 155 kant-en-klare rondwandelingen aan elkaar.  
Dat betekent oneindig veel wandelmogelijkheden! Aan u de 
uitdaging ze te ontdekken. Het wandelnetwerk Salland sluit aan op 
het wandelnetwerk van de buurregio’s Twente en Vechtdal.

Kaart 
wandelnetwerk Salland 
Begin goed voorbereid aan uw wandeltocht en koop de kaart van 
het Wandelnetwerk Salland met daarop het complete wandelnetwerk 
vanaf de rivier de IJssel t/m Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. 
Op de Wandelkaart Salland vindt u een overzicht van de startpunten, 
routes, praktische informatie, interessante bezienswaardigheden, 
streekinformatie en leuke tips. 
➜ € 5,95, verkrijgbaar bij de VVV’s, de Tourist Info’s en diverse recreatie-

bedrijven in Salland.

Sallandse 
Wandelvierdaagse
24 t/m 27 oktober 2017

In de herfstvakantie wordt voor de tiende keer 
de Sallandse Wandelvierdaagse gehouden. Deze 
laatste vierdaagse op de wandeljaarkalender 
heeft nationale en internationale bekendheid. 
Oktober is een aantrekkelijke periode voor 
een stevige wandeling met geuren en kleuren 
in het schilderachtige Sallandse Landschap. 
Er zijn routes van 20, 30 of 40 km. De routes 
voeren veelal over paden door natuurgebieden, 
over landgoederen en iedere dag een ander 
buurtdorp. Onderweg worden de deelnemers 
gastvrij en vaak op verrassende wijze ontvangen. 
Kinderen kunnen zich uitleven met het speciale 
Kidsprogramma van zo’n 8 km per dag en 
omlijstende activiteiten en attracties. 
 ➜ Ook dag-wandelaars zijn van harte welkom! 

Inschrijving is geopend vanaf 1 mei 2017. www.sw4d.nl

Landgoed  
& Culture Club  
de Haere
In en rond landgoed de Haere in de gemeente 
Olst-Wijhe kunt u de mooie wandelroutes lopen 
van stichting IJssellandschap. Deze stichting 
houdt kantoor op de bovenverdieping van de 
Havezate. Op de benedenverdieping is Culture 
Club de Haere gevestigd. Hier verzamelen 
verschillende smaken, stijlen en culturen zich. 
Van dichtbij, maar ook van over de hele wereld. 
Het landgoed ademt tevens de geschiedenis 
van weleer. In het winkeltje van de Culture Club 
zijn verschillende wandelroutes verkrijgbaar 
met diverse afstanden. Kom in de winter lekker 
opwarmen met een chocolademelk in het 
café of koel in de zomer juist af met een koud 
drankje op het terras aan de gracht. 
➜ www.cultureclubdehaere.nl en 

     www.ijssellandschap.nl 

WOp www.sallandwandelland.nl kunt u een overzicht 
downloaden van de startpunten van  

het wandelnetwerk.

Salland is prachtig. Beleef het zelf en kom wandelen! 
Een stevige wandeling over de Holterberg? Lekker 
uitwaaien in het afwisselende waterlandschap langs 
de IJssel? Dwars door de historische Hanzestad 
Deventer en pittoreske dorpen zoals Raalte en Wijhe 
wandelen? Met het Wandelnetwerk Salland ontdekt  
u de mooiste plekken van de regio Salland!

www.sallandwandelland.nl
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Stadswandeling  
Deventer
Er zijn maar weinig steden in Nederland die zo veel monumenten 
kunnen tonen als Deventer. Beleef de mooiste straatjes, de meest 
imposante panden, grootse verhalen en grappige anekdotes van 
de stad tijdens een rondleiding onder leiding van een stadsgids! 
Elke dinsdag t/m zondag start er om 13:30 uur een stadswandeling 
onder leiding van een Gildegids vanaf de VVV Deventer, Brink 89 
(Penninckshuis), kosten: € 4,- p.p. Gaat u liever zelf op verkenning in 
Deventer? Dat kan ook! Maak kennis met de middeleeuwse straatjes 
in het oude handelshart van de stad of ga op zoek naar de mooiste 
ornamenten aan alle monumenten. 
➜	Een compleet overzicht van alle routes en informatie over de stads-

wandelingen onder leiding van een gids vindt u op www.deventer.info. 

Nieuwe wandelroutes
– Schipbeekpad (± 45 km)
Volg de stroom van een oude rivier. Een ontdekkingstocht langs water dat van 
oorsprong een rivier was en dat nu als grote beek vanaf Ahaus tot de IJssel door 
een zeer gevarieerd landschap kronkelt. De route loopt vanaf de Haarmuhle 
tot de IJssel en verbindt een deel van de Oude Schipbeek, verschillende 
watermolens, waterpark Lankheet, verschillende dorpjes en landgoederen en 
de stad Deventer met elkaar.

– Sallandpad (± 120 km)
Een schitterende route die loopt vanaf de uiterwaarden van de IJssel tot de 
Sallandse Heuvelrug. Al wandelend voert de route u langs bijzondere plekken. 
Neem bijvoorbeeld het Boetelerveld. Hier doet u een stapje terug in de tijd en 
ontdekt u hoe Salland er tot het einde van de 19e eeuw uitzag. Verder brengt 
de route u langs mooie landgoederen en typische Sallandse dorpjes! 

– Rondje Deventer (45 kilometer)
Het rondje Deventer kunt u zowel wandelend als fietsen beleven. Deze route 
laat u de veelzijdigheid van Deventer zien; van standsranden tot schitterende 
landgoederen. Van stadsuitbreidingen tot gezellige dorpen als Bathmen en 
Lettele. En van de IJssel tot de Schipbeek en Zandwetering. 

WHap & Stap over de Holterberg  
Op stap over de Holterberg en de Zuurberg en onderweg lekker wat eten bij 
een viertal restaurants. Kijk op: www.beleefrijssenholten.nl
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Wandellocaties/  
activiteiten

BATHMEN
Infopunt Bathmen
Schoolstraat 6a
7437 AE Bathmen
0570-540839
infopunt@bathmen.nl
www.bathmen.nl
Open: ma t/m vr 10-16 uur, za 10-13 uur. 
In het centrum van Bathmen kunt u 
gratis parkeren. U kunt bij ons onder het 
genot van een kopje koffie de juiste route 
uitzoeken. Trek de (wandel) schoenen 
aan, wij laten u graag kennismaken met 
de mooie omgeving van Bathmen.

DEVENTER
Stichting Gilde Deventer
Balderikstraat 2A
7414 VL Deventer
0570-631276
secretaris@gildedeventer.nl
www.deventer.info

Maak een individuele stadswandeling 
in het historisch centrum van Deventer 
o.l.v. een Gilde gids. Het hele jaar door, 
behalve op maandag, aanvang 13.30 uur. 
Reserveren is niet nodig. Aanmelding 
en start bij de VVV Deventer. Brink 89, 
0570-710120.

HEINO
Restaurant-Zalen “de Veldhoek”
Lemelerveldseweg 37
8141 PS Heino
0572-393996
info@develdhoek.nl
www.develdhoek.nl
Open: di t/m zo vanaf 11 uur. Bij 
reservering ook eventueel eerder. 
Gelegen in een landelijke en bosrijke 
omgeving met vele mogelijkheden 
voor wandelen en fietsen. Huiselijk, 
kindvriendelijk en klantgericht. 
Een uitgebreide kaart met diverse 
streekproducten. De zalen zijn sfeervol en 
gezellig voor elk feest.

HOLTEN
Camping De Holterberg
Reebokkenweg 8
7451 HL Holten
0548-361524
info@campingdeholterberg.nl
www.campingdeholterberg.nl
Gezinscamping op de Holterberg 
temidden van vele kilometers wandel- en 
fietsroutes. 250 kampeerplaatsen maar 
ook luxe stacaravans en trekkershutten. 
Verwarmd zwembad en verschillende 
speeltuinen waaronder een overdekte 
speeltuin. Tijdens vakanties een 
recreatieprogramma voor jong en oud.

MARIËNHEEM
Bakkerij/buurtwinkel 
De Parabool
Veenhorst 2
8106 BB Mariënheem
0572-760070
marienheem@deparabool.nl
www.deparabool.nl
Open: di t/m vr: 9.30 - 17 uur. 
Za: 8.30 - 12.30 uur. De bakkerij/
buurtwinkel wordt gerund samen 
met mensen met een verstandelijke 
beperking. In de serre of op het terras 
kunt u genieten van een kopje koffie met 
zelfgemaakte appelgebak of broodje uit 
eigen bakkerij

NIJVERDAL
Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
0548-612711
buitencentrumsallandseheuvelrug 
@staatsbosbeheer.nl
www.buitencentra.nl
Open: zomerperiode van apr t/m okt 
dagelijks 10 - 17 uur, nov t/m mrt di en 
zo 10 - 16 uur, tijdens schoolvakanties 
ook op ma open. Het Buitencentrum 
is een goed startpunt voor fietstochten 
in het Nationaal Park. Gratis parkeer-
gelegenheid en een restaurant. Diverse 
fietsroutes te koop. 

OLST
IJssellandschap
Haereweg 4
8121 PJ Olst 
0570-635955
info@ijssellandschap.nl
www.ijssellandschap.nl
IJssellandschap bestaat 750 jaar.  In 2017 
gaan we op ontdekkingstocht langs de 
landgoederen rondom Deventer.
Te voet, op de fiets, met en zonder gids. 
Zie voor alle excursiedata onze site:
www.ijssellandschap.nl/750
Voor groepen op aanvraag diverse 
excursies mogelijk.

RAALTE
Sallandse Wandelvierdaagse
Postbus 47
8100 AA Raalte
06-33798079
info@sw4d.nl
www.sw4d.nl
24 t/m 27 okt 2017, inschrijven 
vanaf 1 mei. 10e editie. Prachtige 
routes van 20, 30 of 40 km en een 
aparte kinderroute van ruim 8 km. 
Dagdeelname ook mogelijk. 
Aanmelden vanaf 1 mei via www.sw4d.nl

wandelen

 EVASARIS1. #HERFST #WANDELEN #SCHALKHAAR 
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“Salland doet mij denken aan rust, ruimte en 
ontspanning. De tegenhanger van het drukke 
en wilde Westland waar ik woon. Maar slechts 
twee van die eigenschappen kloppen als het aan 
Salland ligt. Rust: check. Ruimte: dubbelcheck. 
Maar ontspanning, ho maar. Aan de bak, jij.  
Op de Sallandse Heuvelrug. Rennen, fietsen, 
vallen, opstaan en weer doorgaan is het credo“ 

 ➜ Blogger Gijs Hardeman  |  www.nextdestination.nl   |   /yournextdestination   

 |    @nxt.Destination   |    @nxt.destination



Buitensport in Salland

WOp zoek naar nog meer leuke  
buitensportevenementen? Kijk dan op pagina 72/73.

WHet Salland Cross Circuit organiseert ook in 2017 weer  
15 hardloopevenementen met onderlinge competitie.  

Kijk voor meer informatie op www.sallandscrosscircuit.nl. 

WGo Challenge  
Hoogte parcours, kanovaren, klimmen en  

nog veel meer; www.gochallenge.nl. Mountainbikenetwerk Salland
Kom mountainbiken in Salland. Hier ligt bijna 150 kilometer aan afwisselende 
en uitdagende mountainbikeroutes op u te wachten. Twee van de mooiste 
mountainbikeroutes van Nederland bevinden zich op de Sallandse Heuvelrug: de route 
rondom Hellendoorn en de route rondom Rijssen.

De mountainbikeroutes in Salland zijn afwisselend. Soms een technisch, uitdagend 
parcours door bossen en over zandheuvels. En soms even rechtop zitten en genieten 
van het afwisselende, charmante landschap; Met bossen, heide, kanalen, weilanden, 
akkers en houtwallen. Gezellige horecagelegenheden nodigen uit tot een verkwikkende 
rustpauze.

Via verbindingsroutes zijn meerdere routes verbonden met de MTB-routes op de 
Sallandse Heuvelrug, de Veluwe en de Achterhoek. 

	 ➜ Kijk voor meer informatie en routekaartjes op: www.mtbsalland.nl

Top 5 
Hardloop  
evenementen:
1 De Diepe Hel Holterbergloop  

- laatste weekend oktober 2017 
	 ➜	 ww.diepehelholterbergloop.nl 

2 IJsselloop Deventer  
- zondag 9 april 2017

	 ➜  www.ijsselloop.nl 

3 Echte Bakker Jorink Crossloop Raalte 
- 12 februari 2017

 	 ➜  www.sallandscrosscircuit.nl 

4 Salland Trail - 11 maart 2017
	 ➜	 www.sallandtrail.nl 

5 Over de IJssel Landgoed Marathon  
- 14 mei 2017

	 ➜	 www.overdeijssellandgoedmarathon.nl

Obstacle running
• Fisherman’s Friend StrongmanRun
Duizenden mannen en vrouwen die door het water waden, modder 
happen, over huizenhoge obstakels klimmen en onder netten door 
tijgeren; Hellendoorn en Nijverdal zijn 2 en 3 september in de ban 
van de Fisherman’s Friend StrongmanRun Obstacle Mud Challenges. 
Zaterdag staat de StrongSisterRun op het programma. Een echte 
girls day out met een compleet vernieuwd programma met als thema 
Hippinez! Naast de spectaculaire obstakelrun van 7 kilometer staan 
allerlei workshops, acts en optredens op het programma. 
Zondag zijn de StrongmanRunners (m/v) aan de beurt. De runners 
kunnen kiezen uit een parcours 12 of 21 km. Dit parcours loopt door 
de bossen en over de heuvels van de Hellendoornse berg, door het 
centrum van Nijverdal en door de Reggevallei.
Ook voor toeschouwers is dit een prachtig kijkspektakel. Via speciale 
fiets- en wandelroutes kunnen de runners op meerdere plekken 
worden gevolgd. Bij Hotspots zorgen meerdere obstakels, dj’s en 
horeca voor een feestje.
➜ www.strongmanrun.nl

• N35 Media Farmstacle Run
Bin 'ie boer en stoer? Ga dan de uitdaging aan op zondag 23 juli 
tijdens de 3e editie van de N35 Media Farmstacle Run. Sjouw door 
weilanden, tijger tussen de varkens, glibber over koeienroosters, 
overwin ludieke obstakels en heb vooral heel veel schik! Waag u aan 
een parcours van 8.5 of 12.5 kilometer. Speciaal voor de wichter is  
er de Kidsrun. 
➜ Info op www.farmstaclerun.nl.

Triathlon Holten
Op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli wordt in Holten het internationale topsportevenement 
Triathlon Holten georganiseerd. Zwemmen in de Domelaar, fietsen op en rond de Holterberg 
en lopen door een sfeervol Holten; het is een combinatie die niet alleen  
internationale toppers aanspreekt maar ook vele honderden recreatieve deelnemers.
➜ Info op www.triathlonholten..nl.

Afzien tijdens een pittige klim op de Sallandse 
Heuvelrug. Een uitdagend parcours door bossen 
en over zandheuvels. Of tegen de wind in op de 
dijken langs de IJssel. De afwisselende natuur 
van Salland leent zich uitstekend voor outdoor 
sporten. Vele outdoor evenementen van groot tot 
klein en van nationaal tot internationaal worden 
georganiseerd in Salland. Lekker actief bezig zijn 
en vies en moe maar vooral voldaan thuiskomen.... 
dat kan in Salland!

Sans Goldrush Survival
Dé bucketlist wedstrijd van het jaar! Survivalracing is een uitdagende 
mix tussen de survivalrun en adventure racing. De fundamentele 
onderdelen van beide sporten (hardlopen met zware touwhindernissen 
én route zoeken middels kaart/kompas-oefeningen) vormen de 
ingrediënten voor dit unieke multisportevenement. Tien uur lang 
onafgebroken mountainbiken, hardlopen, steppen en kanoën, 
afgewisseld door abseilen, boogschieten, houthakken en andere fysieke 
testen. Brute hindernissen, moordende deadlines, flink nadenken en 
winterse taferelen completeren deze eindejaarsuitdaging. 
➜	25 november, info op: ww.survivalrace.nl
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@VISITDEVENTER. JUST A SMALL GLIMSE OF DEVENTER'S 
MAGNIFICENT CITY SQUARE. #OLDTOWN  
#ARCHITECTURE #INSALLAND

@INSALLAND. #DEVENTEROPSTELTEN #CULTUUR  
#INSALLAND

@ANNEMIEKE6. #DEVENTER #SKYLINE #INSALLAND

DEVENTER, HANZESTAD AAN DE IJSSEL 

Een uitgebreid overzicht 
van de Amerikaanse 

motorfietsgeschiedenis 
van begin 1900 tot de jaren '80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zwolsestraat 63c  |  8101 AB Raalte

 info@ammh.nl  |  www.ammh.nl  |  T 0572 364515

750
12672017

T 0570 635 955  |  www.ijssellandschap.nl

IJssellandschap en haar rechtsvoorganger ‘de verenIgde 
gestIchten’ beheert en ontwIkkelt sInds 1267 land, landgoederen, 
boerderIJen en huIzen rondom deventer. volgens goed 
rentmeesterschap hebben we met zorg en respect de bezIttIngen 

In de loop der tIJd laten groeIen en ontwIkkeld ten behoeve van 
de Inwoners van stad én land. het IJssellandschap van nu Is 
onlosmakelIJk verbonden met het verleden. een verleden dat 
tevens de InspIratIebron Is voor de toekomst, waarIn we ruImte 

creëren voor InnovatIe, gerIcht op natuur, duurzame landbouw, 
ondernemerschap en recreatIe.

Toegewijd en toekomstgericht

IJssellandschap 
750 jaar
Ga mee op ontdekkingstocht langs 

onze landgoederen en geniet van het 

verleden, heden en de toekomst. Elke 

twee maanden zetten we een van onze 

landgoederen extra in het zonnetje. 

Volg ons via www.ijssellandschap.nl/750 

of op facebook en blijf op de hoogte 

van alle activiteiten en evenementen 

gedurende ons jubileumjaar.

BEELDENTUIN
WWW.MUSEUMDEFUNDATIE.NL
KASTEEL HET NIJENHUIS, HEINO/WIJHE

 Cultuur
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#insalland



BEELDENTUIN KASTEEL HET NIJENHUIS

LANDGOED SCHOONHETEN DIJKMAN KLOMPEN ATELIER

Cultuur in 
Salland 

 Roofkunst in 
Deventer
In de zomer van 2017 vindt er in de Bergkerk 
te Deventer een grote tentoon-stelling plaats 
over roofkunst. De expositie vertelt over 
joodse kunsthandelaars en particulieren van 
wie kunstwerken in Duitse handen terecht 
zijn gekomen. Dit gebeurde door al dan 
niet gedwongen verkoop, maar vaak ook 
door georganiseerde roof. Het getoonde 
werk komt uit de depots van de rijkscollectie 
en zijn afkomstig van diverse Nederlandse 
musea. Ook enkele families geven hun met 
succes geclaimde werk voor deze bijzondere 
gelegenheid in bruikleen. De tentoonstelling 
vindt plaats van 12 mei t/m 27 augustus 2017. 
 ➜	www.roofkunst.com

Deventer, gastvrije 
Hanzestad
Deventer: een levendige stad met een monumentale sfeer 
waar het goed verblijven is, met bovendien een prachtige 
omgeving. De stad is één van de oudste steden van Nederland, 
een prominente Hanzestad. Tijdens de middeleeuwen kwamen 
er kooplieden uit heel Europa en in deze periode is de huidige 
binnenstad ontstaan. Er zijn dan ook nog tal van monumenten 
die herinneren aan de Hanze. 
 ➜	www.deventer.info

Het Sallandse boerenleven 
Altijd al willen weten hoe het Sallandse boerenleven er vroeger uitzag? De Pothaar 
geeft een goed beeld. De geschiedenis van de Pothaar gaat terug tot 1767. De 
voormalige deel is als oudheidkamer ingericht, met onder meer klederdrachten, 
foto’s, familiearchief, werktuigen en gereedschappen. Neem een kijkje bij 
boerderijmuseum De Pothaar, de huidige bewoners heten u van harte welkom! 
 ➜	www.depothaar.nl

Landgoederen fietsroutes
In Salland zijn vele historische buitenplaatsen bewaard gebleven, die de 
regio Salland een bijzondere uitstraling geven. Er zijn mooie fietsroutes 
uitgezet, die u langs de historie van Salland voeren. De routes zijn per 
gemeente gebundeld in een boekje dat verkrijgbaar is bij de Sallandse 
VVV’s, de Tourist Info punten en de boekhandels. 
 ➜	www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Beeldentuin 
Mariënheem
Beeldentuin Mariënheem is een ruim drie 
hectare groot landschapspark. Hier vindt 
u vele mooie doorkijkjes. Vijverpartijen in 
glooiende gazons, boompartijen en een 
boomgaard. Kom genieten van de vele 
beelden in onder andere brons, keramiek, 
glas, RVS, ijzer en steen. Een rondleiding 
behoort tot de mogelijkheden. 
 ➜	www.beeldentuinmarienheem.nl

IJsseltheaterfietstocht
Noteer alvast in uw agenda: 27 en 28 mei 2017. Dan vindt de IJssel-
theaterfietstocht weer plaats. Een mooie combinatie tussen sportief bezig 
zijn en cultuursnuiven. Per dag wordt er een andere route van ongeveer 
30 kilometer gefietst langs uiterwaarden, bos, heide, weilanden en 
natuurlijk de IJssel. Onderweg maakt u kennis met de rijke geschiedenis 
van Salland en geniet u op diverse bijzondere plaatsen van een korte 
theatervoorstelling. Geschikt voor jong en oud en deelname is gratis.
 ➜	www.theaterlangsdeijssel.nl

Kleine podia Salland
In Salland vindt u een aantal kleine theaters en podia waar u kunt genieten van een breed cultuur aanbod 
in een bijzondere ambiance of op locaties waar u het niet verwacht. In bijvoorbeeld historische gebouwen 
of onderaan de dijk van de IJssel, in een oude lagere school of te midden van de boerderijen. 
 ➜	www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Kasteel het Nijenhuis, 
Heino|Wijhe 
Tussen de dorpen Heino en Wijhe ligt Kasteel het Nijenhuis, één van de locaties 
van Museum de Fundatie. Deze prachtig bewaard gebleven havezate werd tot 1984 
bewoond door Dirk Hannema, grondlegger van de Fundatie en voormalig directeur 
van het Rotterdamse Boymans. Naast wisselende presentaties uit eigen collectie 
zijn in het kasteel vele tentoonstellingen te zien. De vernieuwde beeldentuin (goed 
voor 4,5 hectare) biedt plaats aan een kleine 100 beelden van gerenommeerde 
kunstenaars uit binnen- en buitenland. Met Hannema’s heeft Het Nijenhuis een 
uitstekend museumcafé. De honderd witte zwerfstoeltjes maken de beeldentuin 
bovendien dè plek voor een zomerse picknick! 
 ➜	www.museumdefundatie.nl

IJssellandschap
750 jaar
750 jaar geschiedenis als inspiratiebron voor de toekomst! 
Dit viert IJssellandschap door in 2017 nieuwe geschiedenis 
te schrijven. Aan de hand van de eerste kostkopers Dirk 
en Margaretha gaat IJssellandschap een jaar lang op 
ontdekkingsreis langs haar landgoederen. IJssellandschap 
nodigt u uit om met haar mee te gaan op deze reis. Trek uw 
wandelschoenen aan en kijk op www.ijssellandschap.nl/750 
voor alle activiteiten en evenementen! Vanaf 1267 beheert 
en ontwikkelt IJssellandschap en haar rechtsvoorganger ‘de 
Verenigde Gestichten’ land, landgoederen, boerderijen en 
huizen rondom Deventer. Toegewijd en Toekomstgericht. 
 ➜	www.ijssellandschap.nl

WSalland heeft kerken die zeker een bezoekje waard 
zijn. Kijk voor een compleet overzicht op  

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl
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NIJVERDAL
Publiekssterrenwacht Hellendoorn
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
0548-615431 
info@sterrenwachthellendoorn.nl
www.sterrenwachthellendoorn.nl
De Sterrenwacht Hellendoorn is 
gevestigd in het nieuwe Buitencentrum 
op de Sallandse Heuvelrug. De Koepel 
beschikt over een tweetal telescopen 
en een zonnetelescoop. Ook beschikt 
de sterrenwacht over een prachtig 
Planetarium en een observatieplatform de 
Sky-Walk genaamd.

OLST
De IJssellinie
Haereweg 4B
8121 PJ Olst
06-51417240
info@ijssellinie.nl
www.ijssellinie.nl
Open: mrt t/m okt: iedere eerste zaterdag 
van de maand 12-16 uur, in jul en aug 
alle zaterdagen. Ook op afspraak via 
06-51417240. Restanten van de IJssellinie, 
zoals commando- en hospitaalbunker 
en kazematten maken duidelijk hoe het 
Nederlandse leger de Russen tijdens de 
Koude Oorlog wilde tegenhouden door 
het binnendijkse land onder water  
te zetten

OLST
Geologisch Streekmuseum de 
IJsselvallei
Eikelhofweg 12
8121 RC Olst
0570-563633
louis.verhaard@museumijsselvallei.nl
www.museumijsselvallei.nl
Open: elke tweede za en zo van de maand, 
za 10 - 12.30 uur en 13.30 - 17 uur, zo 10 - 
12.30 en 13.30 - 17 uur. De collectie bestaat 
uit interessante noordelijke en zuidelijke 
zwerfstenen en fossielen. Bodem- en 
boorprofielen en een gesteente tuin in de 
vorm van de IJsselvallei op schaal tijdens 
de derde IJstijd het Saalien.

OLST
Infocentrum IJssel Den Nul, 
‘Op Duur’
Rijksstraatweg 109
8121 SR Olst
0570-745044
opduur@jpvandenbent.nl
www.infocentrumijssel.nl
Open: dagelijks 10 - 17 uur. In het 
infocentrum stromen informatie over 
water, natuur en cultuurhistorie bijeen. Het 
infocentrum is gelegen op een prachtige 
locatie langs de IJssel aan de rand van de 
Duursche Waarden.

RAALTE
American Motorcycle Museum
Zwolsestraat 63
8101 AB Raalte
0572-364515
info@ammh.nl
www.ammh.nl
Open: mei t/m okt: di t/m za 11-17 uur, zo 
13-17 uur. Nov t/m apr: vr en za 11-17 uur, 
zo 13-17 uur. Voor groepen op afspraak. 
De tentoongestelde collectie biedt een 
uitgebreid overzicht van de Amerikaanse 
motorfiets-geschiedenis van begin 1900 
tot de jaren ‘80 en herbergt prachtige 
zeldzaamheden.

RIJSSEN
Rijssense Musea
Kasteellaan 1b
7461 PV Rijssen
0548-514261 / 0548-545880
info@rijssensmuseum.nl
www.rijssensmuseum.nl/www.
brandweermuseum.nl
Open: di t/m vr 10 - 17 uur, za 13 - 17 uur. 
Het Rijssens Museum en het Internationaal 
Brandweermuseum zijn gevestigd in 
Havezate De Oosterhof. Hier vindt u in 
sfeervolle setting de stadsgeschiedenis 
en kunt u interactief ontdekken hoe het 
blussen van een brand in zijn werk gaat.

Galerieën /  
Expositieruimtes 

DIEPENVEEN
Het Nieuwe Veld
Boxbergerweg 46
7431 PN Diepenveen
06-53972168
info@kwekerijhetnieuweveld.nl
www.kwekerijhetnieuweveld.nl
Open: apr - nov: vr en za 10 - 16 
uur. In het Bijenmuseum kunt u in de 
demonstratiekasten bijen van dichtbij 
bekijken. Er zijn verschillende bijenkasten 
te zien en er is informatie over de bijen 
voor jong en oud. In onze bijoscoop zijn 
informatieve films te bekijken.

LETTELE
Atelier Het Bouwhuis
Cröddendijk 8
7434 PN Lettele
06-51463812/06-12624418
info@hetbouwhuis.net
www.hetbouwhuis.net
Open: za t/m zo 13 t/m 17 uur. Atelier het 
Bouwhuis Lettele is zeer landelijk gelegen 
op 2 hectare tuinen, omringd door eeuwen- 
oude eiken en beuken. Wij huisvesten de 
galerie met verkooptentoonstellingen (bin-
nen/buiten) van actuele beeldende kunst, 
de vergaderlocatie, de residentie/logies 
voor max. 2 personen. 

LUTTENBERG
Dijkman Klompen-Atelier
Lemelerweg 22
8105 AD Luttenberg
0572-301248
info@klompen.nl
www.klompen.nl
Open: ma t/m vr 9 - 18 uur, za 9 - 
16 uur, okt t/m mrt: ma gesloten. 
De bekendste klompenmaker van 
Nederland komt uit Salland: Martin 
Dijkman. In zijn Klompenatelier vindt 
u heel veel verschillende soorten 
klompen en daarnaast ook heel veel 
leuke geschenkartikelen. Er zijn diverse 
arrangementen met demonstraties 
klompen maken mogelijk. 

MARIËNHEEM
Beeldentuin Mariënheem
Nijverdalseweg 20
8106 AC Mariënheem
06-22903265
info@beeldentuinmarienheem.nl
www.beeldentuinmarienheem.nl
Open 1 apr t/m 4 okt: di t/m zo 10-18 uur. 
Misschien wel de mooiste beeldentuin van 
Nederland op ruim 3 hectare met diverse 
kunstwerken van Nederlandse kunstenaars. 
Gelegen achter het pand van “de Eikelhof” 
Antiek, Kunst en Interieur aan Rijksweg 
N35 tussen Almelo en Zwolle.

OLST
Culture Club de Haere
Haereweg 4
8121 PJ Olst
0570-591500
info@cultureclub.nl
www.cultureclubdehaere.nl
Open: okt - apr do t/m zo 10 - 17 uur, 
apr - okt di t/m zo 10 -17 uur. Culture 
Club de Haere inspireert je graag. De ene 
keer een fotograaf, de andere keer een 
beeldhouwer, dan weer een schilder... 
Regionale en nationale kunstenaars in een 
relaxte sfeer. En misschien neem je wel 
zo’n mooi werk mee naar huis...

RAALTE
Boei 10
Boeierstraat 10
8102 HS Raalte
06-53718324
joopvandenenk@gmail.com
www.boei10.nl
Ondernemen en inspireren. 
Expositieruimte/ flexplekken/ 
flexvergaderen/ selfstorage/ vergaderen/ 
seminars of workshops.

WIJHE
Galerie Brasserie 1703
Molenbelt 5
8131 BG Wijhe
0570-546105
info@gb1703.nl
www.gb1703.nl
Open: dagelijks vanaf 10 uur, ma gesloten. 
Keuken 11 - 20 uur. Hedendaagse kunst in 
sfeervol ingerichte molen uit 1703, waar 
u kunt genieten van een kop koffie, maar 
ook van een lunch of diner met een goed 
glas wijn. Tevens een prachtig terras. Alles 
uit de Kunst! 

Theaters / Podia / 
Bioscopen 

DEVENTER
Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78
7411 HH Deventer
0570-600515/0570-618822
info@filmhuisdekeizer.nl
www.filmhuisdekeizer.nl
Open: 11 - 13 uur ma-vr / tijdens film 
voorstellingen. Filmhuis De Keizer is dé 
plek in Deventer waar films vertoond 
worden die cinematografisch, kunstzinnig, 
maatschappijkritisch of anderszins iets 
(meer) te bieden hebben, voor een zo 
breed mogelijk publiek. Kwaliteit staat 
hierbij hoog in het vaandel.

HEINO
Filmhuis Heino
Marktstraat 7
8141 GA Heino
0572 - 700212
filmhuis@dorpshuusheino.nl
www.dorpshuusheino.nl/filmhuis
In filmhuis Heino draait iedere tweede 
vrijdagavond van de maand een film 
voor een breed publiek. Ook vertonen 
wij tijdens de schoolvakanties regelmatig 
kinderfilms en tijdens evenementen 
verzorgen wij een “voor elk wat wils” 
doorlopende filmvoorstelling.

LUTTENBERG
Amfitheater Het Lommerrijk
Kerkpad t.o. begraafplaats   
Luttenberg
0572-301498
atsma@planet.nl
www.amfitheaterhetlommerrijk.nl
Op een idyllische plek tussen de bomen 
achter de kerk ligt een sfeervol amfitheater 
verscholen. In dit Pastoorsbos worden 
van mei t/m september voorstellingen 
gegeven. Ook is het theater in gebruik als 
openluchtbioscoop. Zie de site voor alle 
informatie.

SCHALKHAAR
School van Frieswijk
Avergoorsedijk 2
7433 RG Schalkhaar
0570-530115
info@schoolvanfrieswijk.nl
www.schoolvanfrieswijk.nl
In de School van Frieswijk vinden 
maandelijks bijzondere muziek- of 
toneeluitvoeringen plaats. 

Musea

BATHMEN
Boerderijmuseum de Pothaar
Pothaarsweg 8
7437 SE Bathmen
06-16591911
info@depothaar.nl
www.depothaar.nl
Open di, woe, do van half mei tot half 
sept. Groepen op afspraak en gehele 
jaar welkom. 2017: Pothaar 250 jaar ! 
Check de site voor jubileumactiviteiten. 
In het haventje ligt de zomp waarmee 
gevaren kan worden. Voor een langer 
verblijf kunt u overnachten in onze B&B of 
appartementen.

DEVENTER
Charles Dickens Kabinet
Voormalige Vrouwengevangenis, 
Walstraat 20
7411 GN Deventer 
0570-710120
Open: vr & za 11-17 uur. Bezoek het 
Charles Dickens Kabinet in de voormalige 
Vrouwengevangenis in de Walstraat 
en maak kennis met het leven en werk 
van Charles Dickens in een permanente 
expositie. De tentoonstelling bestaat uit 
een groot aantal pronkstukken van de 
indrukwekkende Dickens-collectie van 
Emmy Strik, initiatiefneemster van het 
Dickens Festijn. Er zijn talrijke boeken, 
eerste drukken, prenten en beeldjes van 
Dickens karakters te zien en een tafel 
gedekt met Dickens servies.

DEVENTER
Etty Hillesum Centrum
Roggestraat 3
7411 EP Deventer
0570-641003
info@ettyhillesumcentrum.nl
www.ettyhillesumcentrum.nl

Open: sept-jun wo, za en zo 13-16 uur. 
Jun-sept di t/m zo 13 - 16 uur. In deze 
eerste synagoge van de stad Deventer zijn 
twee tentoonstellingen te zien: één over 
het leven van Etty Hillesum en één over de 
geschiedenis van Joods Deventer.

DEVENTER
Museum De Waag
Brink 56
7411 BV Deventer
0570 855950
info@deventerverhaal.nl
www.museumdewaag.nl 
Open: di - zo. Museum de waag is 
het historisch museum van Deventer, 
gehuisvest in het oudste waaggebouw van 
Nederland en alleen al daarom een bezoek 
meer dan waard. Gedurende het jaar zijn 
er wisselende exposities.

DEVENTER
Speelgoedmuseum Deventer
Brink 47
7411 BV Deventer
0570 855950
info@deventerverhaal.nl
www.speelgoedmuseumdeventer.nl
Open: wo t/m zo 11 – 17. In de school-
vakanties ook op dinsdag geopend. Het 
Speelgoedmuseum is een geweldige 
belevenis voor jong en oud! Bijzondere 
poppen, prachtige poppenhuizen, treinen, 
mechanisch en optisch speelgoed, 
bordspellen en games; het museum heeft 
het allemaal! 

DIEPENVEEN
Bijen Museum
Boxbergerweg 46
7431 PN Diepenveen
06-22978994
info@bijenmuseum-diepenveen.nl
www.bijenmuseum-diepenveen.nl
Open: apr-nov: op vr en za 10-16 uur. 
Ons Bijenmuseum maakt uw bezoek aan 
Salland compleet. Verder vindt u bij ons 
biologische vaste planten, snijbloemen, 
een tuinwinkeltje en een gezellige theetuin 
met thee en taart uit eigen tuin.

HEINO/WIJHE
Museum De Fundatie, Kasteel het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10
8131 RD
Heino/Wijhe
0572-388188
www.museumdefundatie.nl
Open: mrt t/m okt: di t/m zo 11-17 uur. 
Nov t/m feb: do t/m zo 11-17 uur. Het 
museum toont wisselende exposities en 
een deel van de omvangrijke kunstcollectie 
van verzamelaar Dirk Hannema (1895-
1984), voormalig directeur Museum 
Boymans. Het Nijenhuis is omgeven 
door een prachtige beeldentuin waarin 
80 sculpturen van gerenommeerde 
kunstenaars uit binnen- en buitenland te 
zien zijn.

HELLENDOORN
Gerrit Valk’s Bakkerij - en 
IJsmuseum 
Dorpsstraat 49
7447 CN Hellendoorn
0548-654848
bakkerij-ijsmuseum@ziggo.nl 
www.bakkerij-ijsmuseum.nl
Open: van apr t/m okt ma 13 - 17 uur, di 
t/m vr 9 - 17 uur, za 9 - 16 uur. Dit unieke 
museum biedt niet alleen een overzicht 
van de ontwikkeling in bakkerij- en 
ijsbereidingsmethoden, maar ook een 
ambachtelijke bakkerij met regelmatig 
bakdemonstraties, een koffiekamer waar u 
kunt genieten van onze bakkerijproducten 
en een winkeltje met o.a. ijsjes en 
chocolaatjes.

HELLENDOORN
Museumboerderij Erve Hofman
Hofmanstraat 2a
7447 AS Hellendoorn
0548-655538
info@oaldheldern.nl
www.oaldheldern.nl
Open: mei t/m herfstvakantie. Di t/m za 
13.30 - 17 uur. Een 15e-eeuwse boerderij. 
Het voorhuis is ingericht met authentieke 
meubelen en één vertrek is gewijd aan de 
dichteres Johanna van Buren. Op de deel 
en potstal staan gebruiksvoorwerpen en 
landbouwwerktuigen. Op de zolder is een 
unieke tentoonstelling van Overijsselse 
klederdrachten 1800-2000.

HELLENDOORN
Nationaal blikkenmuseum
Hellendoornseweg 40
7447 SH Hellendoorn
0548-681316
info@pannenkoekenhuusmarle.nl
www.pannenkoekenhuusmarle.nl
Niet alleen koffie en pannenkoeken, 
maar ook complete arrangementen voor 
familie- en bedrijfsfeesten. Tevens huifkar-, 
fiets- en wandeltochten, ook mogelijk in 
combinatie met bezoek aan het Nationaal 
Blikkenmuseum.

HOLTEN
Informatiecentrum Canadese 
Begraafplaats Holten
Eekhoornweg 10
7451 HR Holten
0548-789161
info@
canadesebegraafplaatsholten.nl
www.canadesebegraafplaatsholten.nl
Open: zomertijd dagelijks 10 - 17 uur. 
Wintertijd wo t/m zo 11 - 16 uur. Prachtig 
informatiecentrum bij de Canadese 
Begraafplaats in Holten. Bezoekers krijgen 
met teksten, foto’s, persoonlijke verhalen 
en audiovisuele middelen een impressie 
van de bevrijding van Oost-Nederland 
door de Canadezen. 

HOLTEN
Museum Broer een levenlang boer 
Langstraat 38
7451 ND Holten
0573-221555
broer@eenlevenlangboer.nl
www.eenlevenlangboer.nl
Open: apr - okt: ma t/m do 11 - 16.30 uur, 
of op afspraak. In het museum zijn kunst 
en cultuur samengebracht in 1 ruimte waar 
landbouwwerktuigen en handgereedschap 
zijn te bezichtigen. Deze zijn opgesteld in 
een prachtig panorama van een ouderwets 
landschap van 40 bij 4 m. Dhr. Pekkeriet 
exposeert eigen werk in de kantine van 
het museum. Deze expositie is gratis 
toegankelijk.

HOLTEN
Natuurmuseum Holterberg
Holterbergweg 12
7451 JL Holten
0548-361979
info@museumholterberg.nl
www.museumholterberg.nl
Open: 1 apr tot 1 nov dagelijks 10 - 17 
uur, zo 11 - 17 uur, 1 nov tot 1 apr wo 
t/m zo 11 -17 uur. Schoolvakanties open. 
Natuurmuseum, oog in oog met 1000 
dieren. Ze lopen, springen en staan 
in zogenaamde ‘diorama’s’. Dichter 
bij de natuur kunt u niet komen. Er is 
bovendien een interactieve tentoonstelling 
‘reeën capriolen’. Leuke kadoshop, 
kinderspeurtochten, toeristische informatie. 
Buiten ‘nature experience’ in het Bos van 
Daantje Das. 

LUTTENBERG
Museum De Laarman
Butzelaarstraat 60
8105 AR Luttenberg
0572-301288 
info@delaarman.nl
www.delaarman.nl
Open: di t/m vr 10-16 uur, za en zo 13-16 
uur. Overig op afspraak. Gevestigd in 
voormalige maalderij biedt het museum 
een grote collectie landbouwwerktuigen 
en historische objecten uit de afgelopen 
150 jaar. Tevens Sallandse culturen en 
gebruiken. Diverse mogelijkheden voor 
demonstraties en deelname aan bijv. 
workshops smeden, kaarsen maken en 
wichelroede lopen.

NIJVERDAL
Memory Oorlogs- en 
Vredesmuseum Nijverdal
Grotestraat 13
7443 BA Nijverdal
0548-750677
info@memorymuseum.nl
www.memorymuseum.nl
Open: zie website. Oorlogs- en 
vredesmuseum over de Tweede 
Wereldoorlog. Collectie die vertelt over de 
opkomst van het Nationaal Socialisme tot 
en met de bevrijding van Europa.

cultuur
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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 1 april 
tot en met 1 oktober 2017 is beeldentuin 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).

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

06 -  22 90 32 65   info@beeldentuinmarienheem.nl

www.beeldentuinmarienheem.nl

adv sallands beeldentuin halve pag 2017.indd   1 10-11-16   09:58
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“Het hele pand hult zich in de fantastische geur 
van vers gebakken vloerbrood, als onder het oog 
van de klanten het brood uit de oven gehaald 
wordt. 100% puur, handgemaakt brood. Vers en 
rechtstreeks op de stenen ovenvloer gebakken, 
met een knapperige korst en een romige 
fluweelzachte kruim. Gemaakt van ons eigen 
meel en 100% pure ingrediënten. Knisperend 
heet brood! Nou, waar vind je dat nog?!”

 ➜ Bastiaan Bökkers,  de jongste telg van de Bökkers familie en de zesde 
generatie molenaar van Bökkers. www.bokkersmolle.nl



Smaak van Salland! 

WSallandse Streekmarkt Lekker koken 
begint met mooie ingrediënten. Vers en rechtstreeks 

van het land worden ze u aangeboden tijdens de Sallandse 
Streekmarkt in Raalte. Kijk voor data op pagina 72/73. 

Bakkers, brouwers, tuinders, herbergiers 
en chefs…. Voor oerlekkere producten en 
smaken bent u in Salland aan het juiste 
adres. Het hele jaar door zijn er verse 
streekproducten te proeven en te krijgen. 
Bezoek een van de vele boerderijwinkels of 
streekmarkten en proef de producten vers 

van het land. Ga naar binnen bij de molens 
die nog ambachtelijke producten leveren. 
Wandel door wijngaarden, neem een lekker 
ijsje bij de boer of pluk zelf uw appels 
uit de boomgaard en maak kennis met de 
gastvrije producenten die vol passie en 
trots hun verhaal vertellen.

Fooddock 
Deventer
Fooddock is de foodhal van Oost-
Nederland. Met meer dan tien 
eigenzinnige foodondernemers kan 
iedereen genieten van zijn of haar 
favoriete gerecht! Van biologische 
kippendij tot heerlijke sushi of 
Arabische tapas. De vele flexibele 
deelnemers en events maken elk 
bezoek anders. Eten met een verhaal, 
daar gaat het om bij Fooddock. 
De historische graansilo ligt op het 
Havenkwartier en wordt vanwege haar 
stoere karakter ook wel ‘Klein Berlijn’ 
genoemd. Kom puur en eerlijk eten bij 
Fooddock! 
 ➜ www.fooddock.nl

Salland 
Aspergeland!
In Salland steken de asperges er met 
kop en schouders boven uit en dat is 
niet zomaar! De regio beschikt over 
een zeer lichte zandgrond met diep 
grondwater. Hierdoor ontstaat de 
specifieke smaak van de Sallandse 
asperge welke van uitzonderlijke klasse 
is. Vanaf eind april t/m eind juni zijn 
de asperges weer volop verkrijgbaar 
bij de Sallandse aspergetelers. Kom de 
Sallandse asperge proeven!

Aspergefietsroute
Stap op de pedalen en combineer 
een fietstocht door de prachtige 
omgeving van Salland met het 
genieten van Sallandse asperges! 
De Aspergefietsroute bestaat uit 
twee fietsroutes via het fietsknoop-
puntensysteem; één vanuit Raalte en 
één vanuit Deventer. Verkrijgbaar bij 
alle Tourist Info’s en VVV’s in Salland. 
Kijk op de website voor een compleet 
overzicht van alle activiteiten bij de 
aspergetelers.
➜ www.sallandaspergeland.nl 

Molens in 
Salland
Salland heeft vele molens die het 
bezoeken waard zijn. Neem bijvoorbeeld 
De Bolwerksmolen in Deventer, een oude 
houtzaagmolen. De Pelmolen Ter Horst in 
Rijssen, een oliemolen uit 1752 met tevens 
een molenwinkel. Of de Amerikaanse 
windmolen Overesch in Raalte.
➜ Een compleet overzicht van alle  
molens en de openingstijden vindt u op  
pagina 83.

Kruidenhuis 
De Vlo
Ga met de boerin op stap en wandel 
door schitterende natuur. Onderweg 
zoekt en plukt u samen eetbare kruiden 
en planten en kookt de boerin daar 
vervolgens een gerecht van.
➜ www.kruidenhuisdevlo.nl 

Bezoek een van de vele  
boerderijwinkels
Proef het goede van het Sallandse land in één van de boerdeijwinkels! Neem een lekker ijsje 
bij de boer of pluk zelf uw appels uit de boomgaard. Proef het Sallands Houtovenbrood, een 
Sallands Landbiertje of de Sallandse asperge. U koopt de streekproducten rechtstreeks bij de 
producent of bij één van de karakteristieke boerderijwinkels in Salland. 
 ➜ www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Ezelinnen- 
melkerij
Bij de stichting de Grote Ezel, een biologische 
ezelhouderij, worden de ezelinnen op authentieke 
wijze met de hand gemolken. Er zijn ezelinnen 
melkuren en bodyzepen te koop. Bij voldoende 
voorraad is het mogelijk om de ezelinnenmelk 
te proeven na een tochtje met de ezel. Vanaf de 
ezelhouderij zijn ook diverse wandeltochten met 
een ezel te maken. 
 ➜ www.degroteezel.comBoerenijs

Ambachtelijk boerenijs, met alleen maar natuurlijke ingrediënten. Verse melk van eigen koeien, 
heerlijke vruchten en verse room. Vele verschillende en bijzondere smaken. Heeft u bijvoorbeeld wel 
eens oreo, pepernoten, mojito of bastogne ijs geproefd? Proef de pure en romige smaak van echt 
boerenijs bij IJsboerderij Oans of de Rosahoeve. Nergens smaakt het ijs zo lekker als op de boerderij. 
 ➜ www.ijsboerderijoans.nl en www.rosahoeve.nl.
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LETTELE
‘n Aanvang 
Aanvangsweg 2
7434 RR Lettele
0570-551523
info@aanvangzuivel.nl
www.aanvangzuivel.nl
Open: Rustpunt en koepromenade: 
dagelijks geopend. Winkel: vr en za 10 - 16 
uur.  Melkveehouderij met koepromenade 
waar u de koeien kunt bekijken. Verkoop 
boerenzuivel, vlees, boerenkaas 
en streekproducten. Ook kerst- en 
geschenkpakketten. Vergaderruimte met 
mogelijkheid leuke activiteit, boerenlunch 
of kookworkshop.

LUTTENBERG
Achtermaate - Beleef de boerderij
Achtermateweg 2
8105 SH Luttenberg
0572-301204
info@achtermaate.nl
www.achtermaate.nl
Open: op afspraak. Beleef de boerderij op 
ons moderne melkveebedrijf waar koeien 
weidegang krijgen. We ontvangen u graag 
op afspraak voor een bedrijfsbezoek of 
rondleiding. Leuk voor de familie of als 
uitje in het prachtige landschap aan de 
rand van de Sallandse Heuvelrug.

LUTTENBERG
Buitengewoon
Hellendoornseweg 88
8105 ST Luttenberg
06-29490950
welkom@buitengewoonluttenberg.nl
www.buitengewoonluttenberg.nl
Open: do en vr 9 - 17 uur, za 9 -16 
uur. Landwinkel, melkveebedrijf en 
zorgboerderij. Een totaalbelevenis 
voor de bezoeker. In de sfeervolle 
Landwinkel verkopen wij allerlei heerlijke 
ambachtelijke, pure streekproducten 
zoals: puur rundvlees van eigen koeien, 
boerenijs, delicatessen, boerenkaas, 
enz. Ook verkopen we allerlei mooie 
cadeaupakketten. Op het boerenterras 
kunt u genieten van een kopje koffie/thee 
of een boerenijsje. Op afspraak geven wij 
rondleidingen over het melkveebedrijf.

LUTTENBERG
Dijkman Klompen-Atelier
Lemelerweg 22
8105 AD Luttenberg
0572-301248
info@klompen.nl
www.klompen.nl
Open: ma t/m vr 9 - 18 uur, za 9 - 16 uur, 
okt t/m mrt: ma gesloten. De bekendste 
klompenmaker van Nederland komt uit  
Salland: Martin Dijkman. In zijn Klompen-
atelier vind je heel veel verschillende soor-
ten klompen en daarnaast ook heel veel 
leuke geschenkartikelen. Er zijn diverse 
arrangementen met demonstraties klompen 
maken mogelijk. 

MARIËNHEEM
Bloemenkwekerij - Huyskweker Pot
Hooilandweg 2a
8106 PE Mariënheem
0572-360966
info@huyskweker-pot.nl
www.huyskweker-pot.nl
Open: sept - febr ma t/m za 9 - 17 uur.  
Apr - jul ma t/m za 9 - 18 uur. Van 
eigen kwekerij: violen, vaste planten én 
huyskweker zomerbloeiers met bijzondere 
hanging baskets, nieuwe aardappelen 
ca. ½ juni (Parel). Violen, snijchrysanten, 
bolchrysanten, heide, kerstbomen. Hele 
jaar door streekprodukten en aardappelen, 
en snijbloemen en tuinplanten.

RAALTE
IJsboerderij Rosahoeve
Waalweg 2
8102 SW Raalte
06-30743391
info@rosahoeve.nl
www.rosahoeve.nl
Open: apr t/m sept: wo,vr,za en zo van 
13 - 19.30 uur, jul en aug: dagelijks van 
13 - 19.30 uur, okt t/m mrt: za 10 - 12 uur. 
Tevens op afspraak. Ambachtelijk boerenijs 
gemaakt van de melk van eigen koeien. 
In de ijssalon kunt u terecht voor een ijsje, 
sorbet of koffie met gebak. Terwijl de 
kinderen zich vermaken in de speeltuin 
neemt u plaats op het terras. Op zondag 
kunt u een kijkje nemen in de stallen of 
deelnemen aan een digitale-speurtocht.

RIJSSEN
Kunsthandel-Lijstenmakerij-
Kunstuitleen Jankejanti VOF
Haarstraat 140
7462 AV Rijssen
0548-542525
info@jankejanti.nl
www.jankejanti.nl
Open: wo 9-18 uur, do 9-21 uur, vr 9-18 
uur en za 10-17 uur. Grootste collectie 
schilderijen van Oost-Nederland. Zowel 
modern als klassiek. Tevens uw adres 
voor al uw inlijstingen. Ook het adres 
voor originele relatiegeschenken en 
kraamcadeaus.

Boerderijwinkels 

DIEPENVEEN
Het Nieuwe Veld
Boxbergerweg 46
7431 PN Diepenveen
06-53972168
info@kwekerijhetnieuweveld.nl
www.kwekerijhetnieuweveld.nl
Open: apr-nov: vr en za 10 - 16 uur. Het 
Nieuwe Veld is een biologische vaste 
planten kwekerij. U vindt stevige planten 
met bloem- en bladwaarde, ruime keus 
aan insectenplanten en ook enkele 
bijzondere kuipplanten.

DIEPENVEEN
Tuinderij/Aspergebedrijf Veldink
Wetermansweg 10b
7431 RD Diepenveen
06-10643646
w.veldink@kpnplanet.nl
Open: ma, wo, vr 9 - 12.30 uur, vr 14 - 
16, za 9 - 16 uur. In het seizoen dagelijks 
verse asperges. Tevens verkoop van eigen 
tuinbouwproducten, pompoenen en 
kerstbomen.

LUTTENBERG
Buitengewoon
Hellendoornseweg 88
8105 ST Luttenberg
06-29490950
welkom@buitengewoonluttenberg.nl
www.buitengewoonluttenberg.nl
Open: do en vr 9 - 17 uur, za 9 -16 
uur. Landwinkel, melkveebedrijf en 
zorgboerderij. Een totaalbelevenis 
voor de bezoeker. In de sfeervolle 
Landwinkel verkopen wij allerlei heerlijke 
ambachtelijke, pure streekproducten 
zoals: puur rundvlees van eigen koeien, 
boerenijs, delicatessen, boerenkaas, 
enz. Ook verkopen we allerlei mooie 
cadeaupakketten. Op het boerenterras 
kunt u genieten van een kopje koffie/thee 
of een boerenijsje. Op afspraak geven wij 
rondleidingen over het melkveebedrijf.

OLST
Fruitteeltbedrijf van Vilsteren
Jan Schamhartstraat 88
8121 PB Olst
0570-563342
gvanvilbon@gmail.com
Open: vr 13 - 17.30 uur, za 8 - 12 uur. 
Fruitteeltbedrijf gelegen aan een fiets- en 
wandelroute. Verkoop van fruit. Tevens 
Rustpunt waar naast koffie en thee ook een 
appeltje en appelsap te proeven is.

OLST
Ida Gerhardthoeve
Koekoeksweg 88
8121 CS Olst
06-46119942/ 06-25179974
overkempe.boerderij@
deseizoenen.org
www.deseizoenen.org/overkempe
Open: vrijdagochtend 10 13 uur. Winkel 
met verkoop van eigen biologisch-
dynamische producten: aardappelen, 
groente, fruit, rund- en lamsvlees. 
Eventueel aangevuld met aangekochte 
B(D)-producten. Boerderijwinkel met 
auto bereikbaar via hoofdingang van 
Overkempe en per fiets/wandelend 
ook vanaf de vistrap aan de wetering 
(Diepenveenseweg).

RAALTE
Boerderijwinkel ‘t Evenbelt
Lageweg 5
8101 NM Raalte
0572-352945
info@evenbelt.nl
www.evenbelt.nl
Open: di, wo, vr 9 - 18 uur, za 9 - 16 uur. 
Boerderijwinkel. In de maanden jun, jul en 
aug aardbeien en rode bessen. Ook om 
zelf te plukken. 

RAALTE
Kleinlangevelsloo - Biologisch 
made easy Supermarkt 
Japiksweg 1
8101 NL Raalte
06-53751994
info@biologisch-made-easy.nl
www.biologisch-made-easy.nl
Open: di-vr 9.30 - 17.30 uur, za 9 - 16 
uur en wanneer de buurvrouw er is! 
Biologische boerderij en boerderijwinkel. 
Vlees en melk van eigen grasgevoerde 
koeien. Biologische buffels, kippen en 
varkens. Dagelijks vers brood, zuivel, 
eieren, groente, fruit en kruidenierswaren. 
Fantastische samenwerking met vele lokale 
leveranciers. Webshop en bezorging aan 
huis. Rustpunt. Bosrijke omgeving en u 
bent altijd welkom op ons erf.

Aspergetelers

DIEPENVEEN
Aspergeboerderij De Boerkamp
Oranjelaan 19
7431 AA Diepenveen
0570-591420www.deboerkamp.nl
Open: ma t/m za 9 - 18 uur,  zo 11 - 12 uur. 
In het aspergeseizoen dagelijks verkoop 
van verse asperges, tevens geschild. Met 
bijbehorende producten als wijn, eieren 
en ham.

DIEPENVEEN
Tuinderij/Aspergebedrijf Veldink
Wetermansweg 10b
7431 RD Diepenveen
06-10643646
w.veldink@kpnplanet.nl
Open: ma, wo, vr 9 - 12.30 uur, vr 14 - 
16, za 9 - 16 uur. In het seizoen dagelijks 
verse asperges. Tevens verkoop van eigen 
tuinbouwproducten, pompoenen en 
kerstbomen.

DIFFELEN
Aspergeboerderij ‘Het Nijenhuis’
Rheezerweg 127
7795 DB
Diffelen
0523-251866
info@hetnijenhuis.nl
www.hetnijenhuis.nl

OUDLEUSEN
Van der Kolk Asperges
Hout Es 4
7722 VP Oudleusen
0529-471856
ernie.vanderkolk@hetnet.nl
www.ernievanderkolk.nl

RAALTE
Tuinderij Ogink
Overkampsweg 3
8102 PH Raalte
0572-351404
info@oginkasperges.nl
www.oginkasperges.nl

Sallandse  
streekproducten 

DEVENTER
Deventer Koekwinkel
Brink 84
7411 BX Deventer
Open: ma 13.30 – 17.30 uur, di t/m vr 
9 - 17.30 uur, za 9 - 17 uur. Authentiek 
ingerichte koffie- en theeschenkerij. Met 
verse koek uit de oven en verkoop van 
alle soorten Deventer Koek! Tevens is het 
mogelijk geschenken en pakketten samen 
te stellen voor elke denkbare gelegenheid. 

HOLTEN
IJsboerderij Oans
Maneschijnsweg 36
7451 LK Holten
0548-363680
info@ijsboerderijoans.nl
www.ijsboerderijoans.nl
Verkoop aan particulieren op wo en 
za 9-16.30 uur. Boerenroomijs op 
ambachtelijke wijze gemaakt van de melk 
van de eigen koeien. En dat proeft u! 
Overheerlijk roomijs in heel veel smaken. 
Verkrijgbaar in bekertjes, literbakken, 2,5- 
en 5 literbakken en ijstaarten. U vindt onze 
ijskarren op vele Sallandse evenementen.

LETTELE
‘n Aanvang 
Aanvangsweg 2
7434 RR Lettele
0570-551523
info@aanvangzuivel.nl
www.aanvangzuivel.nl
Open: Rustpunt en koepromenade: 
dagelijks geopend. Winkel: vr en za 10 - 16 
uur.  Melkveehouderij met koepromenade 
waar u de koeien kunt bekijken. Verkoop 
boerenzuivel, vlees, boerenkaas 
en streekproducten. Ook kerst- en 
geschenkpakketten. Vergaderruimte met 
mogelijkheid leuke activiteit, boerenlunch 
of kookworkshop.

LETTELE
Sallands Houtovenbrood
Ikkinksweg 2
7434 PJ Lettele
0570-540558
info@sallands-houtovenbrood.nl
www.sallands-houtovenbrood.nl
Biologische ambachtelijke bakkerij 
waar het brood gebakken wordt in 
een takkenbossenoven. Het brood is 
verkrijgbaar bij Tuinderij de Haverkamp 
te Colmschate, Olden te Lettele, 
zaterdagmarkt te Deventer en Utrecht, 
de Koehorn te Zutphen, Buys & Ko te 
Wageningen en Raddraaier bezorgservice 
te Deventer. Geen verkoop aan huis.

LUTTENBERG
Buitengewoon
Hellendoornseweg 88
8105 ST Luttenberg
06-29490950
welkom@buitengewoonluttenberg.nl
www.buitengewoonluttenberg.nl
Open: do en vr 9 - 17 uur, za 9 - 16 
uur. Landwinkel, melkveebedrijf en 
zorgboerderij. Een totaalbelevenis 
voor de bezoeker. In de sfeervolle 
Landwinkel verkopen wij allerlei heerlijke 
ambachtelijke, pure streekproducten 
zoals: puur rundvlees van eigen koeien, 
boerenijs, delicatessen, boerenkaas, 
enz. Ook verkopen we allerlei mooie 
cadeaupakketten. Op het boerenterras 
kunt u genieten van een kopje koffie/thee 
of een boerenijsje. Op afspraak geven wij 
rondleidingen over het melkveebedrijf.

NIJVERDAL
Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
0548-612711
buitencentrumsallandse-heuvel-
rug@staatsbosbeheer.nl
www.buitencentra.nl
Open: zomerperiode van apr t/m okt 
dagelijks 10 - 17 uur, nov t/m mrt di en zo 
10 - 16 uur, tijdens schoolvakanties ook op 
ma open. Ook een uitstekend adres voor 
een mooie variatie aan streekproducten 
en souvenirs.

OLST
Stichting de Grote ezel
Boxbergerweg 49
8121 PS Olst
0570-546104 / 06-55834623
natuurlijk@degroteezel.com
www.degroteezel.com
Open: di, wo, do en vr op afspraak, za 
en zo open erf. Stichting de Grote ezel 
ligt op een kruispunt van lange afstand-
wandelingen. U kunt vanaf de boerderij 
een ezeltocht van minimaal een halve dag 
tot een meerdaagse toch maken. Voor 
onderweg kunt u een picknick of knapzak 
bestellen. Kinderen kunnen op de rug van 
de ezel uitrusten. 

RAALTE
Hammerhof
Hammerweg 19
8101 NE Raalte
06-53516016
ben@hammerhof.nl
www.hammerhof.nl
Open: iedere 1e za van de maand en op 
telefonische afspraak. Sallandse likeuren 
uit eigen likeurmakerij, wijn, mede en 
honing. De likeuren worden gemaakt van 
onbespoten vruchten uit eigen boomgaard 
en gezoet met honing van onze bijen en 
dat proeft u. Excursie natuurparkje, wilde 
bloemenweide, imkerij en likeur proeverij.

RAALTE
Hof van Eigen-aardigheden
Krieghuusweg 7a
8102 SV Raalte
06-13137911
gerda@tijs.com
www.eigenaardigheden.com
Open: op afspraak. In de Hof van 
Eigen-aardigheden worden allerlei 
streekproducten op biologische wijze 
geteeld. Van druiven wordt wijn gemaakt; 
van verschillende soorten bessen jam, 
de bijen produceren honing etc. Deze 
biologische streekproducten zijn in de tuin 
te koop. 

RAALTE
Landwinkel de Knapenvelder
Knapenveldsweg 29
8102 RR Raalte
0572-352238
info@deknapenvelder.nl
www.deknapenvelder.nl
Open: di en vrij 9 - 17 uur, za 9 - 16 uur 
en op afspraak. In onze Landwinkel vindt 
u natuurlijk het brede assortiment van 
onze zelfgemaakte dagverse zuivel en 
andere (h)eerlijke streekproducten. Ook 
ambachtelijke producten van andere 
Landwinkels uit heel Nederland zijn 
aanwezig. Ook voor een mooie streek/
geschenkmand of kerstpakket. Pakketten 
ook via webshop

TWELLO
Hof van Twello
Rijksstraatweg 17
7391 MH Twello
0571-270014 / 06-51407980
info@hofvantwello.nl
www.hofvantwello.nl
Open: di t/m zo 10 - 17 uur. Van 1 nov - 
21 mrt: wo t/m za 10 - 17 uur. Onderzoek 
naar nieuwe gewassen en producten. 
Blote Voetenpad, streekwinkel, groot 
terras, natuurspeeltuin, horeca en 
arrangementen. Tevens informatiepunt 
voor fiets- en wandelroutes. Verhuur van 
fietsen, steps en GPS.

Bedrijven te bezoeken 

HEETEN
Recreatiebedrijf de Maathoeve, 
Groepshotel-Groepsruimte-
Landwinkel
Witteveenseweg 23
8111 RP Heeten
06-33104950
info@maathoeve.nl
www.maathoeve.nl
Recreatiebedrijf met Landwinkel, groeps-
ruimte en groepshotel. Voor (kook)
workshops, Disc Golfbaan, familieskelters, 
pluktuin, speelschuur, streekproducten enz. 
Speel een spel en proef de streekproducten 
op onze boerderij, leuk voor jong en 
oud. Nieuw is ons luxe groepshotel met 
40 bedden, 15 kamers met eigen sanitair 
en ir.sauna. Doordeweeks verhuur Bed & 
Breakfast kamers.

LEMELE
Aan ‘t Zandeinde Kijk- Doe- en 
Zorgboerderij
Zandeinde 1
8148 PS Lemele
06-13608964
info@zandeinde.nl
www.zandeinde.nl
Open: Alleen op afspraak. Beleef het 
contact met dieren op onze boerderij! 
Met biggetjes spelen of knuffelen! En 
een rondleiding op onze kleinschalige 
biologische varkenshouderij. Je kunt zien en 
beleven hoe varkens en biggetjes vandaag 
de dag gehouden en verzorgd worden. 
Voor kinderen ook met een speel- of doe-
activiteit. Diverse groepsarrangementen 
mogelijk voor jong en oud!
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RAALTE
Landwinkel de Knapenvelder
Knapenveldsweg 29
8102 RR Raalte
0572-352238
info@deknapenvelder.nl
www.deknapenvelder.nl
Open: di en vr 9 - 17 uur, za 9 - 16 uur 
en op afspraak. In onze Landwinkel vindt 
u natuurlijk het brede assortiment van 
onze zelfgemaakte dagverse zuivel en 
andere (h)eerlijke streekproducten. Ook 
ambachtelijke producten van andere 
Landwinkels uit heel Nederland zijn 
aanwezig. Ook voor een mooie streek/
geschenkmand of kerstpakket. Pakketten 
ook via webshop

RAALTE
Overesch Ecologische Landbouw
Hondemotsweg 40
8101 NJ Raalte
0572-391674
info@overesch.nl
www.overesch.nl
Open: di 13 - 18 uur, wo 19 -21 uur, do 
9.30 - 13uur,  vr 13 - 18 uur, za 9 17 uur 
en op afspraak. Ecologische akkerbouw, 
groenteteelt, varkenshouderij en 
Brandrode runderen. Fietsroute, met 
Sallands koekje van eigen deeg, door het 
Sallandse land.

RIJSSEN
Kruidenhuis de Vlo
Drostendijk 2
7462 SG
Rijssen
0548-520789 / 06-53133915
francine@kruidenhuisdevlo.nl
www.kruidenhuisdevlo.nl
Het hele jaar elke zaterdagmiddag van 12 - 
16 uur en op afspraak. Kruidenhuis de Vlo 
is een biologisch-dynamisch teeltbedrijf 
van groenten, thee-, en keukenkruiden 
met imkerij. Aan de rand van de 
Holterberg kunt u met al uw zintuigen 
genieten van de kruidige natuur op ons 
bedrijf.

TWELLO
Hof van Twello
Rijksstraatweg 17
7391 MH Twello
0571-270014 / 06-51407980
info@hofvantwello.nl
www.hofvantwello.nl
Open: di t/m zo 10 - 17 uur. Van 1 nov - 
21 mrt: wo t/m za 10 - 17 uur. Onderzoek 
naar nieuwe gewassen en producten. 
Blote Voetenpad, streekwinkel, groot 
terras, natuurspeeltuin, horeca en 
arrangementen. Tevens informatiepunt 
voor fiets- en wandelroutes. Verhuur van 
fietsen, steps en GPS.

WIJHE
Fruitbedrijf van Vilsteren
Raalterweg 6
8131 SC Wijhe
0570-521698
vanvi011@planet.nl
Open: ma 14 - 19 uur, di t/m vrij 9 - 
12 uur en 14 - 19 uur, za 9 - 16 uur. 
Fruitteeltbedrijf met boerderijwinkel. Eigen 
appels, peren, aardbeien, frambozen, 
rode bessen, pruimen, kersen en bramen. 
Fruit- en kadomanden, kerstpakketten. 
Ook verkoop groente, aardappelen, 
kaas, eieren en aanverwante producten. 
Speeltuin met picknickbanken, boerenijs en 
koffieautomaat. 

Restaurant met 
streekgerechten

HEINO
Restaurant-Zalen “de Veldhoek”
Lemelerveldseweg 37
8141 PS Heino
0572-393996
info@develdhoek.nl
www.develdhoek.nl
Open: di t/m zo vanaf 11 uur. Bij reservering 
ook evt eerder. Gelegen in een landelijke 
en bosrijke omgeving met vele mogelijk-
heden voor wandelen en fietsen. Huiselijk, 
kindvriendelijk en klantgericht. Een uitge-
breide kaart met diverse streekproducten. 
De zalen zijn sfeervol en gezellig voor elk 
feest.

HOLTEN
TasToe in Holten
Smidsbelt 6-01
7451 BL Holten
0548-801931
info@tastoeinholten.nl
www.tastoeinholten.nl
Open: elke dag vanaf 10 uur. In de winter 
vanaf 11 uur. Keuken om 21 uur dicht. 
Genieten van fair-trade koffie. Lunchen 
met vers belegde broodjes. Dineren (ook 
streekproducten) kan vanaf 17 uur met 
een bier- en wijnadvies op de kaart. We 
hebben twee mooie terrassen. Het is een 
eigentijds bedrijf, met een warme, gezellig 
sfeer.

LETTELE
De Koerkamp
Bathmenseweg 18
7434 PV Lettele
0570-551271
info@dekoerkamp.nl
www.dekoerkamp.nl
Open: apr t/m okt: di gesloten, nov t/m 
mrt: di en wo gesloten. Restaurant in 
het centrum van Lettele met heerlijke 
gerechten, een lekker kopje koffie en een 
groot terras.

NIJVERDAL
Bistro De Oale Sté
Holterweg 116
7441 DK Nijverdal
0548-622478
info@oaleste.nl
www.oaleste.nl
Open: van 1 apr t/m 27 okt. Sfeervolle 
bistro waar gekookt wordt met prachtige 
streekproducten en liefde voor het vak! 
Wij doen à la carte, feesten en partijen 
en voor de kinderen is er een overdekte 
speeltuin aanwezig. Gelegen bij Camping 
de Noetselerberg.

OLST
Maalderij Bakkerij Proeverij ‘De 
Bökkers Mölle’
Rijksstraatweg 45
8121 AB Olst
0570-567918 
info@bokkersmolle.nl
www.bokkersmolle.nl
Open: wo 9 - 18 uur, do 9 - 20.30 uur.  
Vr en za 9 - 18 uur, zo 11 - 18 uur.  
Wij hebben een unieke locatie voor feestjes 
vanaf 30 personen. Wij zijn tevens een 
trouwlocatie: wat is nog mooier dan in de 
molen elkaar het ja-woord geven! Bel ons 
gerust voor informatie.

OLST
Restaurant ‘t Veerhuys
Veerweg 24
8121 AA Olst
0570-561371
info@restaurantveerhuys.nl
www.restaurantveerhuys.nl
Open: wo t/m zo vanaf 16 uur. Lekker eten 
aan de IJssel. Fantastisch uitzicht vanuit 
onze serres en terras. Wij verzorgen ook 
uw feestjes en partijtjes.

Wijngaarden

RAALTE
Hammerhof
Hammerweg 19
8101 NE Raalte
06-53516016
ben@hammerhof.nl
www.hammerhof.nl
Open: iedere 1e za van de maand en op 
telefonische afspraak. Sallandse likeuren 
uit eigen likeurmakerij, wijn, mede en 
honing. Cursus en workshops wijn, 
likeur en mede maken. High-tea met 
Sallandse zoete en hartige hapjes! Excursie 
natuurparkje, wilde bloemenweide, imkerij 
en likeur proeverij.

RAALTE
Wijngaard De Landman
Tolhuisweg 17
8101 NV Raalte
0572-364177
info@wijngaarddelandman.nl
www.wijngaarddelandman.nl
Open: wo 9 - 18 uur, vr 12 - 18 uur en 
op afspraak, rondleidingen in aug en 
sep. Vinificatie, cursussen wijn maken, 
workshops bier en likeuren, rondleidingen 
in de wijngaard op afspraak, druiven 
proeven van aug tot half okt, verkoop van 
eigengemaakte streekproducten. Rustpunt 
open van mei - okt.
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Kinderpret

@CHANTALDEBOER23 #OPVAKANTIEINIEGENLAND #PELMOLEN #RIJSSENOPZIJNMOOIST #INSALLAND

@CLAU. #AVONTURENPARKHELLENDOORN  
#FAMILYTIME 
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#insalland

@PAASJER. #GOOD 'OLL FUN ON THE #MERRYGOROUND 
#DONDERTMAN



AVONTURENPARK HELLENDOORN

ULEBELT DEVENTER

Kinderpret in Salland! 

Het Speelbos in Nijverdal
Klimmen. Klauteren. Slingeren en schommelen. Volg Joep de 
Eekhoorn door het bos vanaf het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug 
en beleef samen de leukste avonturen! Een tocht langs kuilen, 
geulen, hellingen, bruggen en burchten. Maar ook genoeg plek  
om te struinen en om zelf een hut te bouwen. Kom spelen op  
de speeltoestellen, in de boswachtershut of probeer de  
tokkelbaan uit. 
 ➜ www.staatsbosbeheer.nl

Speurtocht door het 
Memorymuseum
Voor echte speurneuzen! Wie alle kistjes weet te vinden en alle vragen 
goed weet te beantwoorden, heeft na afloop zijn eigen kistje gevuld met 
11 voorwerpen. Het speuren naar de kistjes vindt plaats in het Memory 
Oorlogs- en Vredesmuseum. Onderweg komt u langs verschillende 
diorama’s. Informatie over deze diorama’s is te lezen in het boekje 
dat hoort bij de speurtocht. Voor kinderen die nog niet kunnen lezen 
is er een fotoblad waarop de route staat aangegeven. De speurtocht 
‘Verzamelend op weg naar de vrede’ is bedoeld voor kinderen van 8 tot 
12 jaar, maar kan ook gelopen worden met jongere en oudere kinderen 
en volwassenen.
 ➜ www.memorymuseum.nl

Drie maal over de kop in het attractiepark, lekker 
spelen in het Speelbos op de Sallandse Heuvelrug  
of knuffelen met een geitje op de kinderboerderij.  
In Salland kan het allemaal!

Avonturenpark Hellendoorn!
Spannende avonturen beleven in ruim 30 attracties en shows. Achtbanen, een 
wildwaterbaan en speciaal voor de kleintjes Dreumesland. Maar vergeet niet 
ook een zwembroek mee te nemen want er is ook een Aquaventura slidepark 
met wel 11 spectaculaire waterglijbanen, de één nog spannender dan de ander. 
Kom maar langs als jullie durven!  
➜	www.avonturenpark.nl

Pret aan de IJssel
Er is van alles te beleven aan de IJssel bij Den Nul. In de zomer lekker 
afkoelen en plonsen in de zwemkolk bij het infocentrum IJssel. Spelen op de 
waterspeelplaats of heen en weer over de drijfbrug. Ook binnen is er van alles 
te zien. Ontdek en beleef de expositie door te voelen en laden te openen. 
Onderzoek de natuur in het seizoenslab of kom lekker knutselen.
 ➜ www.infocentrumijssel.nl

Zwemmen in Salland
In het zonnetje met een goed boek heerlijk genieten, 
terwijl de kinderen zich prima vermaken in het 
verwarmde zwembad of met volle snelheid van 
de glijbaan glijden. Dat kan bij één van de vele 
buitenzwembaden die Salland rijk is.
 ➜ Kijk voor meer informatie en een compleet overzicht op 

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Kinderboerderij 
Dondertman in 
Holten!
Een super leuke kinder- en speelboerderij, waar u 
samen met de hele familie op avontuur kunt. Geiten, 
kippen, konijnen, cavia’s, varkentjes, pauwen, ezels, 
alpaca’s, chinchilla’s, herten en moeflons. Uitgekeken 
bij de dieren? Ga dan lekker spelen in de speeltuin, 
op de skelterbanen, in de zandbak of in de speelhut 
in het bos. Of kom dwalen in het maisdoolhof (open 
vanaf juli tot eind september).
 ➜ www.kb-dondertman.nl

Zwem- en speelparadijs De Scheg 
in Deventer
Beleef een onvergetelijke dag bij Sport- en Belevingscentrum De Scheg in Deventer met 
20.000m2 zwem- en speelplezier, een overdekte kunstijsbaan, diverse sporthallen, squashbanen 
en nog veel meer! Voor een compleet dagje uit met familie en vrienden!
 ➜ www.sportbedrijfdeventer.nl

Speelgoedmuseum 
Deventer

WKinderboerderij  
Ulebelt Deventer.  

Zin in een beestachtig leuk uitje?  
Breng dan eens een bezoekje aan 

Kinderboerderij De Ulebelt in Deventer, 
 www.ulebelt.nl 

Het Speelgoedmuseum is een geweldige belevenis voor jong en 
oud! Met 13.000 objecten heeft het museum de grootste openbare 
speelgoedcollectie van Nederland. Het Speelgoedmuseum heeft 
prachtige designpoppenhuizen, miniatuurwinkeltjes, een carrousel 
en een speelaltaar uit de periode van 1850 tot nu. Allerlei vervoers-
middelen zijn op speelse wijze tentoongesteld. Daarnaast is er een 
modelspoorbaan waar de treinen rijden door een op schaal gemaakt 

landschap met bergen, bruggen en stationnetjes. Optisch speelgoed 
zorgt ervoor dat je dingen anders ziet dan ze in werkelijkheid zijn. Hierbij 
wordt gespeeld met licht en donker, spiegels, lenzen en perspectief. Via 
een green-screen kun je zelfs ‘Lopen in je eigen tekening’ en het filmpje 
naar jezelf mailen. En natuurlijk kun je in het Speelgoedmuseum ook 
zelf aan de slag met onder andere diverse game-consoles en allerlei 
oude en nieuwe bordspellen.

WIn Dinoland Zwolle kunnen 
kinderen tussen de 2 en 14 jaar  

oud leren, ontdekken en spelen tussen de 
dino’s. Er is zowel binnen als buiten van 
alles te beleven. Dus ook met regen een 

prima uitje voor de hele familie,  
www.dinoland.nl
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MEMORY OORLOGS- EN VREDESMUSEUM
Oudendijk 6, Loo-Bathmen, (0570)541583  www.looermark.nl

        Openingstijden

elke 
woensdag-

middag
spelletjes!

Kom ook 
zwemmen!maandag t/m vrijdag  07.00-11.00 uur  

 14.00-20.00 uur
woensdag 07.00-20.00 uur
Tijdens de zomervakantie
maandag t/m vrijdag 07.00-20.00 uur
zaterdag 11.00-17.00 uur
zondag/feestdagen 09.00-17.00 uur

Onze restaurants
serveren elke dag
tot 11.00 uur ontbijt.

Holten Elke dag: 07.00 - 24.00 uur

 Zon. t/m don.  Vrij. & zat.
Oldenzaal 07.00 - 24.00 uur tot 01.00 uur
Nijverdal 07.00 - 24.00 uur tot 01.00 uur

160191 AdvertentieA4 Openingstijden.indd   1 10-08-16   13:53

WWW.DESCHEG.NL DEVENTER

WORD JIJONZE NIEUWEKAMPIOEN?

20.000 M2

SPELEN & ZWEMMEN 

10337 SDE 130 x 194 Adv. Zomercampagne v1.indd   1 19-05-16   17:10

Kinderboerderijen 

DEVENTER
De Ulebelt
Maatmansweg 3
7425 NC Deventer
0570-653437
info@ulebelt.nl
www.ulebelt.nl
Open: di t/m vr 19 - 17 uur. Za en zo 
13 - 17 uur. Prachtig terrein met een 
informatiecentrum en kinderboerderij. Vele 
dieren als een paard, koeien en varkens, 
kippen, konijnen, cavia’s en vogels te 
bekijken en te knuffelen. Korte cursussen, 
spelen op twee natuurlijke speelplaatsen, 
wandelpaden en diverse thematuinen. 
Ook mogelijkheden voor kinderfeestjes, 
groepsarrangementen en workshops.

HOLTEN
Kinderboerderij Dondertman
Meester Bosweg 5
7451 KC Holten
0548-361169
info@kb-dondertman.nl
www.kb-dondertman.nl
Open: gehele jaar za en zo 10 - 17 uur. 
Nov t/m apr: di t/m vr 10 - 17 uur. 
Mei tot nov en alle vakanties: ma t/m 
vr 10 - 17 uur. Een gezellig actief en 
leerzaam dagje uit. Kinderfeestjes, 
schoolreisjes, groepsbezoek. Skelterbaan, 
speeltuin, speelkelder, knutselmiddagen, 
huifkarritten, pony rijden en Dondertman 
Express. Diverse spellen aanwezig zoals 
klootschieten, Oud Hollandse Spelen en 
kindergolf. Workshops, lunches, buffet of 
barbecue. Fietsenoplaadpunt. 

OLST
Stichting de Grote ezel
Boxbergerweg 49
8121 PS Olst
0570-546104 / 06-55834623
natuurlijk@degroteezel.com
www.degroteezel.com
Open: di, wo, do en vr op afspraak, za 
en zo open erf. Stichting de Grote ezel 
ligt op een kruispunt van lange afstand-
wandelingen. U kunt vanaf de boerderij 
een ezeltocht van minimaal een halve dag 
tot een meerdaagse toch maken. Voor 
onderweg kunt u een picknick of knapzak 
bestellen. Kinderen kunnen op de rug van 
de ezel uitrusten. 

TWELLO
Hof van Twello
Rijksstraatweg 17
7391 MH Twello
0571-270014 / 06-51407980
info@hofvantwello.nl
www.hofvantwello.nl
Open: di t/m zo 10 - 17 uur. Van 1 nov - 
21 mrt: wo t/m za 10 - 17 uur. Onderzoek 
naar nieuwe gewassen en producten. 
Blote Voetenpad, streekwinkel, groot 
terras, natuurspeeltuin, horeca en 
arrangementen. Tevens informatiepunt 
voor fiets- en wandelroutes. Verhuur van 
fietsen, steps en GPS.

Kinderfeestjes 

BATHMEN
Zwembad de Looërmark
Oudendijk 6
7437 SL Bathmen
0570-541583
info@looermark.nl
www.looermark.nl
Open: 23 apr t/m 16 sept. Ma - di, do - vr 7 
- 11 uur en 14 - 20 uur, wo 7 - 20 uur, za 11 - 
17 uur, zo 9 - 17 uur. Tijdens zomervakantie 
aangepaste openingstijden. Kijk op onze 
site: www.looermark.nl. Een warm bad voor 
de hele familie.

DEVENTER
De Ulebelt
Maatmansweg 3
7425 NC Deventer
0570-653437
info@ulebelt.nl
www.ulebelt.nl
Open: di t/m vr 9 - 17 uur. Za en zo 13 - 
17 uur. Het uitgebreide groene terrein 
van De Ulebelt leent zich prima voor 
kinderfeestjes! Boek een Natuurfeestje, 
een knutselfeest of laat de kinderen op pad 
gaan met Geocaching of de Kolderbolder 
vol natuurspellen en combineer dit met 
spelen op beide natuurspeelplekken en 
een ijsje op het terras!

DEVENTER
Sport- en Belevingscentrum 
De Scheg
Piet van Donkplein 1
7422 LW Deventer
0570-659777
info@sportbedrijfdeventer.nl
www.descheg.nl
Hoera! Ben je jarig (geweest) of bijna 
jarig? Dat moet gevierd worden! Kom 
samen met je vrienden en vriendinnen 
naar De Scheg in Deventer en voel je een 
echte VIP-gast als jarige. Kies je voor het 
Zwemparadijs of het Speelparadijs?

HEINO
‘t HoogeHuus
Zwolseweg 71a
8141 EA Heino
088-3280040
info@hoogehuus.nl
www.hoogehuus.nl
Keuken open: 12 - 20 uur. Restaurant 
’t HoogeHuus ligt op vakantiepark 
Heino en heeft een verwarmd openlucht 
zwembad. Biedt ook mogelijkheid voor 
buitenactiviteiten als Jeu de Boules of 
beachvolleybal.

HOLTEN
Kinderboerderij Dondertman
Meester Bosweg 5
7451 KC Holten
0548-361169
info@kb-dondertman.nl
www.kb-dondertman.nl
Open: gehele jaar za en zo: 10 - 17 uur. 
Nov t/m apr: di t/m vr  10 - 17 uur. 
Mei tot nov en alle vakanties: ma t/m 
vr  10 - 17 uur. Een gezellig actief en 
leerzaam dagje uit. Kinderfeestjes, 
schoolreisjes, groepsbezoek. Skelterbaan, 
speeltuin, speelkelder, knutselmiddagen, 
huifkarritten, pony rijden en Dondertman 
Express. Diverse spellen aanwezig zoals 
klootschieten, Oud Hollandse Spelen en 
kindergolf. Workshops, lunches, buffet of 
barbecue. Fietsenoplaadpunt. 

LUTTENBERG
Kaarsenmakerij Luttenberg
Butzelaarstraat 60
8105 AR Luttenberg
0572-301649
zorgengenot@hotmail.com
www.kaarsenmakerijluttenberg.nl / 
www.delaarman.nl
Een keer iets anders! Kom voor een 
kinderfeestje of workshop in de 
kaarsenmakerij. Bel Anita Oldemaat 0572-
301649 voor een afspraak. Ook tijdens een 
bezoek aan museum de Laarman op di t/m 
vrij kan men zelf kaarsen maken. Kaarsen 
kopen bel Anita Oldemaat 0572-301649 of 
Joop Holtmaat 06-30191807. 

NIJVERDAL
Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
0548-612711
buitencentrumsallandseheuvel-
rug@staatsbosbeheer.nl
www.buitencentra.nl
Open: zomerperiode van apr t/m okt 
dagelijks 10 - 17 uur, nov t/m mrt di en zo 
10 - 16 uur, tijdens schoolvakanties ook op 
ma open. Vier je feestje in het speelbos, 
kabouterpad of maak een spannende 
wandeltocht met de natuurgids. Vraag 
voor meer mogelijkheden.

OLST
Infocentrum IJssel Den Nul,  
‘Op Duur’
Rijksstraatweg 109
8121 SR Olst
0570-745044
opduur@jpvandenbent.nl
www.infocentrumijssel.nl
Open: dagelijks 10 - 17 uur, 
voor openingstijden keuken zie 
website. Iets te vieren? Boek een 
feestje bij horecagelegenheid ‘Op 
Duur’; een sfeervolle plek met 
buitenspeelmogelijkheden. Diverse 
creatieve workshops in de keuken, GPS 
tochten, spannende wandeltochten met 
een natuurgids, of in de zomer een frisse 
duik in de naastgelegen Lange Kolk!

kinderpret
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Grotestraat  |  GS Nijverdal | T - 

www.staatsbosbeheer.nl | www.buitencentra.nl

Kom naar buitencentrum Sallandse Heuvelrug

Hét startpunt voor alle activiteiten in de natuur: Onder andere voor

speelbos, excursies, kinderfeestjes, bedrijfsuitjes en vergaderingen.

Restaurant, informatie, souvenirs, stre
ekproducten, routekaarten,

expositie (IVN), Sterrenwacht. Gratis parkeren. 

Vraag naar de mogelijkheden. Welkom binnen, veel plezier buiten.

AVONTUURLIJK 
DAGje weg!

kijk voor meer informatie op www.dinoland.nl

hoogteparcours

Voor iedere 

leeftijd wat wils!

kanovaren

minigolf

boogschieten

klimmen

en nog veel meer!

Spectaculaire 

outdoor activiteiten 

voor jong en oud!

kijk voor meer informatie op www.gochallenge.nl

AVONTUURLIJK 
DAGje weg!

kijk voor meer informatie op www.dinoland.nl

hoogteparcours

Voor iedere 

leeftijd wat wils!

kanovaren

minigolf

boogschieten

klimmen

en nog veel meer!

Spectaculaire 

outdoor activiteiten 

voor jong en oud!

kijk voor meer informatie op www.gochallenge.nl

Atelier het Bouwhuis
groente & aardappelsgroente & aardappels

vergaderingen & logies

galerie Croddendijk 8
7434 PN Lettele
open op vr t/m zo 
van 13.00 - 17.00 uur
en op afspraak
Harm Janssens  
Henriëtte Hogewind
T 06-51 46 38 12 of 06-12 62 44 18  
E info@hetbouwhuis.net • www.hetbouwhuis.net 

Bezoek Atelier het Bouwhuis ook te Deventer:
Grote Overstraat 63, 7411 JB Deventer. 
Open  wo. t/m za. 10 t/m 17.30 uur.

RAALTE
Familievakantiepark 
Krieghuusbelten
Krieghuisweg 19
8102 SV Raalte
0572-371575
info@krieghuusbelten.nl
www.krieghuusbelten.nl
Open: jan - okt. Zeer kindvriendelijk 
vakantiepark met ruime plaatsen voorzien 
van alle comfort. Speeltuintjes over 
het gehele park verdeeld en een grote 
indoorspeeltuin. Overdekt zwembad 
(30°C) met 50m waterglijbaan voorzien 
van led-verlichting, bubbelbank en 
peuterbad. Midgetgolfbaan, tennisbaan, 
sportvelden en nog veel meer! Het 
park biedt u diverse aantrekkelijke 
arrangementen voor zowel een kort als 
lang verblijf.

TWELLO
Hof van Twello
Rijksstraatweg 17
7391 MH Twello
06-12635320

laurette@hofvantwello.nl 
www.hofvantwello.nl
Open: di t/m zo 10 - 17 uur. Van 1 nov - 21 
mrt: wo t/m za 10 - 17 uur. Pizzabakken, 
heksensoep maken, schatzoeken, feest-
knapzak, spelen in het stro, bedenk het 
maar. En natuurlijk het Blote Voetenpad! 
Bij slecht kun je heerlijk binnen spelen.  

Speeltuinen / 
Kinderpret  

DEVENTER
Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78
7411 HH Deventer
0570-600515/0570-618822
info@filmhuisdekeizer.nl
www.filmhuisdekeizer.nl
Open: 11 - 13 uur ma - vr tijdens film 
voorstellingen. In Filmhuis De Keizer 
kunt u elke wo en om de week op zo 
jeugdfilms bekijken. In de vakanties 
vertonen we vaker jeugdfilms. We hebben 
ook kinderfilmfestivals zoals Cinekid in de 
herfstvakantie en het Fantastisch Kinderfilm 
Festival in het voorjaar.

DEVENTER
Sport- en Belevingscentrum  
De Scheg
Piet van Donkplein 1
7422 LW Deventer
0570-659777
info@sportbedrijfdeventer.nl
www.descheg.nl
Beleef een onvergetelijk speelavontuur 
in het Speelparadijs van De Scheg in 
Deventer! Het Speelparadijs is de grootste 
speeltuin van Overijssel, overdekt maar 
toch in de buitenlucht. Kom springen, 
klimmen, glijden, karten, fietsen en nog 
veel meer!

HEETEN
Restaurant Zaal Reimink
Spanjaardsdijk 17
8111 RK Heeten
0572-381229
info@reiminkheeten.nl
www.reiminkheeten.nl
Open: dagelijks vanaf 11 uur. Dinsdag 
gesloten. Modern familiebedrijf gelegen in 
bosrijke omgeving. Speeltuin, midgetgolf, 
groot terras, uitstekend á la carte 
restaurant, feesten en partijen, diverse 
arrangementen. Verrassend veelzijdig voor 
jong en oud.

HELLENDOORN
Avonturenpark Hellendoorn
Luttenbergerweg 22
7447 PB Hellendoorn
0548-655555
info@avonturenpark.nl
www.avonturenpark.nl
Open: apr t/m okt. Gedurende enkele 
weken is het park alleen geopend in het 
weekend. Groot attractiepark met meer 
dan 30 attracties voor het hele gezin met 
achtbanen, wildwaterbanen en speciaal 
voor de kleintjes ‘Dreumesland’. Tevens 
speciaal slidepark met 11 spectaculaire 
waterglijbanen. 

HOLTEN
Kinderboerderij Dondertman
Meester Bosweg 5
7451 KC Holten
0548-361169
info@kb-dondertman.nl
www.kb-dondertman.nl
Open: gehele jaar, za en zo 10 - 17 uur.  
Nov t/m apr: di t/m vr 10 - 17 uur.  
Mei tot nov en alle vakanties: ma t/m vr 
10 - 17 uur.  

Een gezellig actief en leerzaam dagje 
uit. Kinderfeestjes, schoolreisjes, 
groepsbezoek. Skelterbaan, speeltuin, 
speelkelder, knutselmiddagen, 
huifkarritten, pony rijden en Dondertman 
Express. Diverse spellen aanwezig zoals 
klootschieten, Oud Hollandse Spelen en 
kindergolf. Workshops, lunches, buffet of 
barbecue. Fietsenoplaadpunt. 

NIJVERDAL
Memory Oorlogs- en 
Vredesmuseum Nijverdal
Grotestraat 13
7443 BA Nijverdal
0548-750677
info@memorymuseum.nl
www.memorymuseum.nl
Open: zie website. Oorlogs- en 
vredesmuseum over de Tweede 
Wereldoorlog. Collectie die vertelt over de 
opkomst van het Nationaal Socialisme tot 
en met de bevrijding van Europa.

RAALTE
Familievakantiepark 
Krieghuusbelten
Krieghuisweg 19
8102 SV Raalte
0572-371575
info@krieghuusbelten.nl
www.krieghuusbelten.nl
Open: jan - okt. Zeer kindvriendelijk 
vakantiepark met ruime plaatsen voorzien 
van alle comfort. Speeltuintjes over 
het gehele park verdeeld en een grote 
indoorspeeltuin. Overdekt zwembad 
(30°C) met 50m waterglijbaan voorzien 
van led-verlichting, bubbelbank en 
peuterbad. Midgetgolfbaan, tennisbaan, 
sportvelden en nog veel meer! Het 
park biedt u diverse aantrekkelijke 
arrangementen voor zowel een kort als 
lang verblijf.

RAALTE
IJsboerderij Rosahoeve
Waalweg 2
8102 SW Raalte
06-30743391
info@rosahoeve.nl
www.rosahoeve.nl
Open: apr t/m sept: wo, vr, za en zo van 
13 - 19.30 uur, jul en aug: dagelijks van 
13 - 19.30 uur, okt t/m mrt: za 10 - 12 uur. 
En op afspraak. Ambachtelijk boerenijs 
gemaakt van de melk van eigen koeien. 
In de ijssalon kunt u terecht voor een ijsje, 
sorbet of koffie met gebak. Terwijl de 
kinderen zich vermaken in de speeltuin 
neemt u plaats op het terras. Op zondag 
kunt u een kijkje nemen in de stallen of 
deelnemen aan een digitale-speurtocht.

@MARIT1010 #NICHTJES #BLOTEVOETENPAD  
#HOFVANTWELLO #INSALLAND
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Wat dagje van Rijssen - Holten deze zomer
www.beleefrijssenholten.nl

Stijlvol winkelen in Stad Rijssen
Rijssen is een middelgrote winkelstad met een gevarieerd 
en stijlvol winkelaanbod. Veel toonaangevende zaken 
– vooral mode en lifestyle – bepalen het straatbeeld 
van Rijssen. Regionaal staat de stad zelfs bekend als 
modestad. Aangevuld met verschillende horeca met haar 
gezellige terrasjes kunt u plezierige uren doorbrengen in 
Rijssen. ➜ www.winkeleninrijssen.nl

Gezellige zaterdagen
Het is altijd gezellig winkelen in Rijssen en helemaal tijdens de speciale koopzaterdagen. 
Deze dagen worden er activiteiten in het centrum georganiseerd.

18 maart Rijssen rolt de loper voor u uit – winkels open tot 17.30 uur
1 april Mode-event – winkels open tot 21.00 uur
22 april Rijssen spant de Kroon – winkels open tot 17.30 uur
6 mei  Lifestyle dag – winkels open tot 21.00 uur
20 mei Proef Rijssen – winkels open tot 17.30 uur
24 juni Rijssen let op de kleintjes – winkels open tot 21.00 uur

Hart van Holten 
Altijd gezelligheid op hét plein in Holten!

De Smidsbelt is het bruisende plein in het Hart van Holten. 
Het is een gezellige plek om even neer te strijken en te 
genieten van een drankje of lekker te eten. Aan het plein 
bevindt zich de lunchroom van Echte Bakker Nijkamp, 
Odessa lunch- & pizzarestaurant en Grandcafé Tastoe. Op en 
rond het plein is er altijd wel wat te doen zoals het Rondje 
Smidsbelt en de Zomerse Zondagen in de zomermaanden. 

Rijssen  
op Straat
Vijf donderdagen in de zomer  
staan weer in het teken van  
Rijssen op Straat. 

Deze dagen treft u de Lommerdmarkt  
(grote kinderrommelmarkt), de Zomermarkt, 
gezellige terrassen en entertainment in het 
centrum van Rijssen. De winkels zijn open tot 
21.00 uur.
Rijssen op Straat vindt plaats op:
• 27 juli
• 3 augustus
• 10 augustus

• 17 augustus
• 24 augustus

HART VAN HOLTEN

Rondje Smidsbelt!
Elke donderdag van 29 juni t/m 31 augustus is het extra gezellig op het 
plein tijdens Rondje Smidsbelt. Geniet van een ondergaand zonnetje, 
sfeervolle livemuziek (vanaf 18.30 uur), lekker eten en drinken en een 
goed gesprek! Neem uw kinderen gerust mee, want voor hen zijn er 
speciale kinderactiviteiten.

Kinderplein
Tijdens het Rondje Smidsbelt  
wordt natuurlijk ook aan de kinderen 
gedacht, want al vanaf 12.00 uur 
’s middags staan er leuke kinderspelen 
op het plein klaar.

Rondje Smidsbelt-menu
 Smakelijk rondje langs de  

drie horecazaken aan de Smidsbelt 
inclusief een drankje en koffie na.

€ 27,50 p.p.
Informeer en reserveer

bij Tastoe in Holten.
Tel. 0548-801931

Waltijd gratis parkeren in 
Rijssen!

Wop maandag zijn de winkels in 
Rijssen de hele dag open

56    5756    57
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KINDERMAISDOOLHOF DONDERTMAN

BUITENCENTRUM SALLANDSE HEUVELRUG

Er op uit in Salland

WToek Toek Salland op een  
wel heel originele manier verkennen? 

Huur dan een Toek Toek. Het ideale groene vervoersmiddel. 
Grappig, electrisch aangedreven en door uzelf te besturen.  

www.dekoff.nl 

WOp zoek naar nog meer stoere 
en actieve uitjes? Kijk dan op www.

sallandnatuurlijkgastvrij.nl

WEen dagje uit naar Luttenberg!  
Kijk op www.leukluttenberg.nl en  

ontdekt de mogelijkheden.

Het is tijd om er op uit te trekken! Even lekker weg van 
de hectiek van alle dag en gewoon genieten! Als de zon 
vandaag blijft schijnen, kunt u een geweldige fietsroute 
fietsen langs de landgoederen en de IJssel, mountain-
biken op één van de uitdagende MTB-routes of met 
een watersafari de Regge verkennen. Ook wanneer 
het wat minder weer is, zijn er genoeg mogelijkheden. 
Overdekt zwemmen of bijvoorbeeld een spannende 
speurtocht door het natuurmuseum op de Holterberg.

Watersafari op 
de Regge
De zon is nog geen uur op. Over de velden ligt 
nog een vleugje ochtenddauw. Rond de klok 
van zevenen glijdt de grote rondvaartboot van 
Landgoed Schuilenburg bijna geruisloos weg 
bij de aanlegsteiger. De schipper neemt u mee 
naar de mooiste plekjes langs de Regge. En 
ondertussen geniet u van een heerlijk ontbijt.
Ook leuk: Volle maantocht, met mooie verhalen 
en lekker eten. Of op een woensdag in juni, juli 
of augustus met de grote rondvaartboot mee. 
	➜ www.schuilenburg.nl 

Go Challenge in Heino
Op zoek naar een actief uitje voor uw bedrijf, vereniging, school, vriendengroep 
of familie? De ChallengeRun is een outdoor parcours dat bestaat uit diverse 
actieve uitdagingen. In teamverband leggen de deelnemers verschillende 
onderdelen op het ChallengeRun parcours af. Fysiek worden ze uitgedaagd om 
te gaan klimmen, schieten, varen en bouwen. Mentaal worden ze uitgedaagd 
om intensief met teamgenoten samen te werken en goed te communiceren. 
 ➜ www.gochallenge.nl

Groepsuitjes 
in de 
Hanzestad 
Deventer
De Hanzestad Deventer biedt volop 
mogelijkheden voor een compleet 
dagje of avondje uit met een groep. 
Boek een rondleiding door het 
oude stadscentrum of een speciale 
themawandeling zoals een wandeling 
langs de prachtige snijramen en 
gevelstenen. Of wat dacht u van 
een djembé workshop, een Hanze 
Handelsspel of een vaartocht over 
de IJssel. Alle activiteiten zijn te 
combineren met diverse culinaire 
mogelijkheden in de stad. 
➜ www.deventer.info/groepen

Top 5  
Stoere uitjes.
1 Toer de Boer - een tocht op een echte trekker 

➜ www.actief-overijssel.nl 

2 Archery tag - spannender dan paintball en 
geen blauwe plekken ➜ www.wilgenweard.nl 

3 Bushtrail - fysiek bezig zijn, denkwerk en 
creativiteit in het bos 

	 ➜	www.omnimobilae.nl 

4 Kanovaren - bekijk Salland vanaf het water ➜ 

www.delepelaar.eu 

5 Stuntcamp Raalte - stunts plannen, oefenen 
en uitvoeren ➜ www.stuntcamp.nl 

Dijkman 
Klompen Atelier 
Klompen maken suf? Echt niet! Treed 
binnen in de wondere wereld van 
Dijkman Klompen Atelier in Luttenberg. 
Een wereld waarin ambacht, kunst, 
humor en avontuur samenkomen. 
Martin deelt zijn passie graag met u. Zo 
verzorgt hij in zijn atelier demonstraties 
klompen maken. Soms spontaan, meestal 
op afspraak. Terwijl hij met de hand de 
klomp vervaardigt, vertelt hij u over zijn 
ervaringen, zijn reizen, zijn kijk op de 
klomp, de geschiedenis van het ambacht 
en meer, veel meer. 
 ➜ www.klompen.nl

Escaperoom
BAM!! Achter u valt de deur van 
De Bunker of van de Gentlemen’s 
Room dicht… Daar zit u dan: 
opgesloten en slechts één uur 
de tijd om uzelf te bevrijden. Los 
puzzels en raadsels op, kraak codes 
en kom stap voor stap dichterbij 
de oplossing waarmee u uzelf 
kunt bevrijden uit één van de twee 
escape rooms. Een geweldig uitje 
vol spanning!  
➜ www.escaperoomoverijssel.nl

Lifestyle- 
winkel de 
Olsterhof
De Olsterhof is een prachtig en sfeervol 
landhuis in het centrum van Olst, 
waarin een lifestylewinkel is gevestigd. 
Van kroonluchters tot kleding. Van 
fauteuils tot geurkaarsen en van 
outdoor laarzen tot eigenzinnige 
hoofddeksels. U vindt het er allemaal! 
Daarnaast is er in de Olsterhof een 
sfeervolle koffie- en theeschenkerij 
maar ook voor een lekker wijntje kunt u 
hier terecht. Tevens zijn er verschillende 
fiets- en wandelroutes verkrijgbaar die 
starten bij de Olsterhof.
 ➜ www.olsterhof.nl
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Boottochten

DEVENTER
Rederij Eureka
Waterstraat 26
7411 KW Deventer
0570-615914
hans.teerlink@rederij-eureka.nl
www.rederij-eureka.nl / www.
dagvaartochten.nl
Voor al uw evenementen op het water. 
Dagtochten kunt u online reserveren op 
www.dagvaartochten.nl

DEVENTER
Rederij Thuishaven BV
Bolwerksweg 1
7419 AA Deventer
0570-615914
info@rederijthuishaven.nl
www.rederijthuishaven.nl
Open: altijd bereikbaar. Gezellige rond-
vaarten langs de skyline van Deventer.

HELLENDOORN
Landgoed Schuilenburg
Schuilenburgerweg 54
7447 RP Hellendoorn
0548-681782
info@schuilenburg.nl
www.schuilenburg.nl
Open: vanaf hemelvaart t/m sep: wo t/m zo 
12 - 17.30 uur. Jul en aug: di t/m zo 10.30 - 
17.30 uur. Samen genieten op een unieke 
locatie, prachtig gelegen aan rivier de 
Regge, met z’n vele fiets- en wandelroutes. 
Verhuur van fluisterboten, kano’s en 
waterfietsen. Iedere woensdag in juli en 
augustus vrije opstap 13.30 - 15 uur met de 
rondvaartboot. Tevens diverse activiteiten, 
buffetten, BBQ en terras. Tevens leuke 
vaaruitjes voor mensen met een beperking.

Buitensportbedrijven

HEINO
Go Challenge - Outdoorpark 
Heino
Woolthuisweg 47
8141 RX Heino
0572-391954
info@gochallenge.nl
www.gochallenge.nl
Voor een actief uitje moet u bij Go Challenge 
zijn. Klimmen, schieten, varen, steppen 
en nog veel meer activiteiten kunnen hier 
gedaan worden. Ideaal als dagje weg met 
uw gezin, vrienden, of vereniging. Eten en 
overnachten is mogelijk

Dagtochten

OLST
Stichting de Grote ezel
Boxbergerweg 49
8121 PS Olst
0570-546104 / 06-55834623
natuurlijk@degroteezel.com
www.degroteezel.com
Open: di, wo, do en vr op afspraak, za 
en zo open erf. Stichting de Grote ezel 
ligt op een kruispunt van lange afstand-
wandelingen. U kunt vanaf de boerderij 

een ezeltocht van minimaal een halve dag 
tot een meerdaagse toch maken. Voor 
onderweg kunt u een picknick of knapzak 
bestellen. Kinderen kunnen op de rug van 
de ezel uitrusten. 

RAALTE
Stöppelhaene, Sallands Oogstfeest
23 t/m 27 augustusRaalte
Het vijfdaagse evenement voor jong & 
oud met op donderdag 25 augustus het 
Oogstcorso. Tientallen met oogstproducten 
versierde wagens trekken door de straten 
van Raalte. Arrangementen voor het 
Oogstcorso zijn al beschikbaar vanaf 
€ 7,50. Voor meer informatie www.
stoppelhaene.nl. Maak het mee!

Huifkartochten

HOLTEN
Boerderij ‘de Elshof’
Geskesdijk 34
7451 RL Holten
0548-362165
elshof@kpnplanet.nl
www.deelshof.nl
Open: 1 apr - 31 okt. Minicamping met 
speel- en zandbak, mooi uitzicht op de 
Holtense landerijen, aan de voet van de 
Holterberg. Het boerenbedrijf bestaat uit 
pluimvee, koeien, jongvee en paarden. 
Tevens huifkarverhuur.

HOLTEN
Kinderboerderij Dondertman
Meester Bosweg 5
7451 KC Holten
0548-361169
info@kb-dondertman.nl
www.kb-dondertman.nl
Open: gehele jaar za en zo 10 - 17 uur. 
Nov t/m apr: di t/m vr 10 - 17 uur. Mei 
tot nov en alle vakanties: ma t/m vr 10 
- 17 uur. Een gezellig actief en leerzaam 
dagje uit. Kinderfeestjes, schoolreisjes, 
groepsbezoek. 
Skelterbaan, speeltuin, speelkelder, knut-
selmiddagen, huifkarritten, pony rijden en 
Dondertman Express. Diverse spellen aan-
wezig zoals klootschieten, Oud Hollandse 
Spelen en kindergolf. Workshops, lunches, 
buffet of barbecue. Fietsenoplaadpunt. 

NIJVERDAL
Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
0548-612711
buitencentrumsallandseheuvel-
rug@staatsbosbeheer.nl
www.buitencentra.nl
Open: zomerperiode van apr t/m okt 
dagelijks 10 - 17 uur, nov t/m mrt di en zo 
10 - 16 uur, tijdens schoolvakanties ook op 
ma open. Tocht met een huifkar met twee 
Belgische paarden. Voor tijden zie www.
buitencentra.nl

Kanovaren

NIJVERDAL
De Wilgenweard
Sportlaan 6
7443 RA Nijverdal
0548-681338
info@wilgenweard.nl
www.wilgenweard.nl
Open: apr t/m okt: elke dag geopend van 
11 - 17:30 uur (buiten deze tijden alleen op 
reservering). Nov t/m mrt: alleen op reser-
vering. Genieten van kanovaren of suppen 
op de prachtige meanderende Regge of 
één van de andere sportieve in- en out-
dooractiviteiten. In combinatie met lekkere 
drankjes en hapjes uit eigen keuken organi-
seer je in 1 boeking je mooiste dagje uit

NOTTER/NIJVERDAL
De Grimberghoeve
Klokkendijk 14
7467 PD Notter/Nijverdal
0548-513292
info@grimberghoeve.nl
www.grimberghoeve.nl
Open: zo gesloten. Kanovaren op 
de Regge dat is genieten en pure 
natuurbeleving. Canadese kano’s 2-3 volw. 
€ 10,- per uur. Dagdeel (4 uur) € 22,50. 
Kanovaren, boerengolf, fietstreintocht actie 
‘3 halen 2 betalen’, tijdsduur ca. 4 uur € 
12,50 p.p.

Klootschieten 

HELLENDOORN
Landgoed Schuilenburg
Schuilenburgerweg 54
7447 RP Hellendoorn
0548-681782
info@schuilenburg.nl
www.schuilenburg.nl
Open: Vanaf hemelvaart t/m sep: wo t/m zo 
12 - 17.30 uur. Jul en aug: di t/m zo 10.30 - 
17.30 uur. Samen genieten op een unieke 
locatie, prachtig gelegen aan rivier de 
Regge, met z’n vele fiets- en wandelroutes. 
Verhuur van fluisterboten, kano’s en 
waterfietsen. Iedere woensdag in juli en 
augustus vrije opstap 13.30 - 15 uur met de 
rondvaartboot. Tevens diverse activiteiten, 
buffetten, BBQ en terras. Tevens leuke 
vaaruitjes voor mensen met een beperking.

HOLTEN
Kinderboerderij Dondertman
Meester Bosweg 5
7451 KC Holten
0548-361169
info@kb-dondertman.nl
www.kb-dondertman.nl
Open: gehele jaar za en zo 10 - 17 uur.  
Nov t/m apr: di t/m vrij 10 - 17 uur.  
Mei tot nov en alle vakanties: ma t/m 
vr 10 - 17 uur. Een gezellig actief en 
leerzaam dagje uit. Kinderfeestjes, 
schoolreisjes, groepsbezoek. Skelterbaan, 
speeltuin, speelkelder, knutselmiddagen, 
huifkarritten, pony rijden en Dondertman 
Express. Diverse spellen aanwezig zoals 
klootschieten, Oud Hollandse Spelen en 
kindergolf. Workshops, lunches, buffet of 
barbecue. Fietsenoplaadpunt. 

Midgetgolf

HEETEN
Restaurant Zaal Reimink
Spanjaardsdijk 17
8111 RK Heeten
0572-381229
info@reiminkheeten.nl
www.reiminkheeten.nl
Open: dagelijks vanaf 11 uur. Di gesloten. 
Modern familiebedrijf gelegen in bosrijke 
omgeving. Speeltuin, midgetgolf, 
groot terras, uitstekend á la carte 
restaurant, feesten en partijen, diverse 
arrangementen. Verrassend veelzijdig voor 
jong en oud.

HOLTEN
Buitengewoon Holten
Holterbergweg 11a
7451 JL Holten
0548-366220
info@buitengewoonholten.nl
www.buitengewoonholten.nl
Twee 18-hole’s midgetgolfbanen (een 
traditionele en een fantasiegolfbaan) 
en GPS tochten. Dit alles midden op de 
Holterberg met daarbij lunchroom en 
ijssalon met een gezellig terras. Diverse 
mogelijkheden voor High Tea. Tevens 
fietsoplaadpunt en ANWB fietsservicepunt.

LUTTENBERG
Vakantiepark De Luttenberg
Heuvelweg 9
8105 SZ Luttenberg
0572-301405
receptie@luttenberg.nl
www.luttenberg.nl
Open: apr t/m okt. Kindvriendelijk en 
overzichtelijk vakantiepark met mooie 
comfort-campingplaatsen voorzien 
van diverse speeltuintjes en 5* sanitair. 
Comfortabele Bergalows en mooie 
safaritenten te huur. Het park is fraai 
gelegen aan de bosrand van de 
Luttenberg. Overdekt zwembad met 
peuterbad, buitenbad met familieglijbaan, 
gezellige brasserie en snackcorner, 
tennisbaan, midgetgolf enz. Elke dag een 
vakantiedag op de Luttenberg!

RAALTE
Familievakantiepark 
Krieghuusbelten
Krieghuisweg 19
8102 SV Raalte
0572-371575
info@krieghuusbelten.nl
www.krieghuusbelten.nl
Open: jan - okt. Zeer kindvriendelijk 
vakantiepark met ruime plaatsen voorzien 
van alle comfort. Speeltuintjes over 
het gehele park verdeeld en een grote 
indoorspeeltuin. Overdekt zwembad 
(30°C) met 50m waterglijbaan voorzien 
van led-verlichting, bubbelbank en 
peuterbad, midgetgolfbaan, tennisbaan, 
sportvelden en nog veel meer! Het 
park biedt u diverse aantrekkelijke 
arrangementen voor zowel een kort als 
lang verblijf.

Attracties 

DEVENTER
Sport- en Belevingscentrum 
De Scheg
Piet van Donkplein 1
7422 LW Deventer
0570-659777
info@sportbedrijfdeventer.nl
www.descheg.nl
Wordt het een zwemparadijs, een overdekt 
speelparadijs of drift karten op het nieuwe 
circuit? Waarom niet alle drie!De Scheg in 
Deventer is het grootste overdekte sport- 
en belevingscentrum van Overijssel. Kom 
zwemmen, spelen en karten onder 1 dak!

DIJKERHOEK
De Diekerhookse Mölle  
‘De Hegeman’
Dijkerhoekseweg 22
7451 LV Dijkerhoek
0548-361467
dehegeman@dijkerhoek.nl
www.dijkerhoek.nl/molen
Open: eind apr t/m sep en herfstvakantie: 
di t/m za 10 - 16 uur. Daarbuiten vr 13-16 
uur. Rondleidingen en verkoop van diverse 
meelproducten.

HELLENDOORN
Avonturenpark Hellendoorn
Luttenbergerweg 22
7447 PB Hellendoorn
0548-655555
info@avonturenpark.nl
www.avonturenpark.nl
Open: apr t/m okt. Gedurende enkele 
weken is het park alleen geopend in het 
weekend. Groot attractiepark met meer 
dan 30 attracties voor het hele gezin met 
achtbanen, wildwaterbanen en speciaal 
voor de kleintjes ‘Dreumesland’. Tevens 
speciaal slidepark met 11 spectaculaire 
waterglijbanen. 

RAALTE
Stöppelhaene, Sallands Oogstfeest
23 t/m 27 augustus
Sallands Oogstfeest waar folklore en tra-
dities als het Oogstcorso en de Boerendag 
hand in hand gaan met het bloazersfesti-
val, braderie, straattheater en feestvieren 
met Nederlands beste artiesten. Maak het 
mee! Voor meer informatie en het actuele 
programma www.stoppelhaene.nl. 

ZWOLLE
Dinoland
Willemsvaart 19
8019 AB Zwolle
038-4680260
info@dinoland.nl
www.dinoland.nl
Van T-Rex tot Triceratops: meer dan 
50 dinosaurussen zijn er in het nieuwe 
themapark Dinoland in Zwolle te zien. 
Kinderen van 2 tot 12 jaar leren hier alles 
over de dino’s en kunnen daarnaast tal van 
activiteiten doen. Dinoland is ideaal voor 
een dagje uit met het gezin.

Boerengolf/ Klompgolf

BATHMEN
Boerderij-Camping ‘De Flierweide’
Traasterdijk 16
7437 RZ Bathmen
0570-541478 / 06-23640784
info@flierweide.nl
www.flierweide.nl
Open: hele jaar. Camping met daarnaast 
verschillende activiteiten om gezellig en 
actief bezig te zijn speciaal voor groepen 
en families, ook vergaderruimte. Naast 
boerengolf / klompjesgolf zijn er ook nog 
andere activiteiten zoals klootschieten, Jeu 
de Boules en handboogschieten. Tevens 
Rustpunt, camping, camperplaatsen en 
verhuur vakantiechalet.

HEETEN
Recreatiebedrijf de Maathoeve, 
Groepshotel-Groepsruimte-
Landwinkel
Witteveenseweg 23
8111 RP Heeten
06-33104950
info@maathoeve.nl
www.maathoeve.nl
Recreatiebedrijf met Landwinkel, 
groepsruimte en groepshotel. Voor 
(kook)workshops, Disc Golfbaan, 
familieskelters, pluktuin, speelschuur, 
streekproducten enz.  Speel een spel 
en proef de streekproducten op onze 
boerderij, leuk voor jong en oud. Nieuw 
is ons luxe groepshotel met 40 bedden, 
15 kamers met eigen sanitair en ir.sauna. 
Doordeweeks verhuur Bed & Breakfast 
kamers.

NOTTER/NIJVERDAL
De Grimberghoeve
Klokkendijk 14
7467 PD Notter/Nijverdal
0548-513292
info@grimberghoeve.nl
www.grimberghoeve.nl
Open: zo gesloten. Bij de Grimberghoeve 
in Notter (bij Rijssen) vindt u Nederlands 
mooiste 9 holes boerenklompgolfbaan. 
Spelduur ruim 1,5 uur. Volwas. € 6,- p.p., 
kids t/m 12 jr € 4,50.

Bezoekerscentra

DEVENTER
De Ulebelt
Maatmansweg 3
7425 NC Deventer
0570-653437
info@ulebelt.nl
www.ulebelt.nl
Open: di t/m vr 19 - 17 uur. Za en zo 
13 - 17 uur. Prachtig terrein met een 
informatiecentrum, thematuinen, 
speelplekken en kinderboerderij. Als 
duurzame kinderboerderij is er volop 
inspiratie op te doen om thuis toe te 
passen. Tuinreservaat met natuurlijk 
ingerichte thematuinen, kijken en knuffelen 
van boerderijdieren, korte cursussen, 
spelen op twee natuurlijke speelplaatsen, 
wandelpaden.

HEINO
Dorpshuus Heino
Marktstraat 7
8141 GA Heino
0572-700212
info@dorpshuusheino.nl
www.dorpshuusheino.nl
Open: ma t/m vr 9 - 16 uur. Za 9 - 12 uur. 
Het Heino’s InformatiePunt (HIP): voor 
informatie op maatschappelijk en toeristisch 
gebied met ruime keuze uit diverse wandel- 
en fietsroutes en knooppuntkaarten. Ook 
verzorgen wij workshops, lezingen etc. 

HOLTEN
Informatiecentrum Canadese 
Begraafplaats Holten
Eekhoornweg 10
7451 HR Holten
0548-789161
info@canadesebegraafplaatsholten.nl
www.canadesebegraafplaatsholten.nl
Open: zomertijd dagelijks 10 - 17 uur. 
Wintertijd wo t/m zo 11 - 16 uur. Prachtig 
informatiecentrum bij de Canadese 
Begraafplaats in Holten. Bezoekers krijgen 
met teksten, foto’s, persoonlijke verhalen 
en audiovisuele middelen een impressie 
van de bevrijding van Oost-Nederland 
door de Canadezen. 

HOLTEN
Natuurmuseum Holterberg
Holterbergweg 12
7451 JL Holten
0548-361979
info@museumholterberg.nl
www.museumholterberg.nl
 Open: 1 apr tot 1 nov dagelijks 10 - 17 
uur, zo 11 - 17 uur. 1 nov tot 1 apr wo t/m 
zo 11 - 17 uur. Schoolvakanties open. 
Natuurmuseum, oog in oog met 1000 
dieren. Ze lopen, springen en staan 
in zogenaamde ‘diorama’s’. Dichter 
bij de natuur kunt u niet komen. Er is 
bovendien een interactieve tentoonstelling 
’reeën capriolen’. Leuke kadoshop, 
kinderspeurtochten, toeristische informatie. 
Buiten ‘nature experience’ in het Bos van 
Daantje Das. 

NIJVERDAL
Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
0548-612711
buitencentrumsallandseheuvel-
rug@staatsbosbeheer.nl
www.buitencentra.nl
Open: zomerperiode van apr t/m okt 
dagelijks 10 - 17 uur, nov t/m mrt di en zo 
10 - 16 uur, tijdens schoolvakanties ook op 
ma open. Het Buitencentrum is een goed 
startpunt voor al je activiteiten in de natuur. 
Gratis parkeergelegenheid. Restaurant, 
informatie, souvenirs, routekaarten, winkel, 
expositie.

OLST
Infocentrum IJssel Den Nul, 
‘Op Duur’
Rijksstraatweg 109
8121 SR Olst
0570-745044
opduur@jpvandenbent.nl
www.infocentrumijssel.nl
Open: dagelijks 10 - 17 uur. In het 
infocentrum stromen informatie over 
water, natuur en cultuurhistorie bijeen. Het 
infocentrum is gelegen op een prachtige 
locatie langs de IJssel aan de rand van de 
Duursche Waarden.

TWELLO
Hof van Twello
Rijksstraatweg 17
7391 MH Twello
0571-270014 / 06-51407980
info@hofvantwello.nl
www.hofvantwello.nl
Open: di t/m zo 10 - 17 uur. Van 1 nov - 
21 mrt: wo t/m za 10 - 17 uur. Onderzoek 
naar nieuwe gewassen en producten. 
Blote Voetenpad, streekwinkel, groot 
terras, natuurspeeltuin, horeca en 
arrangementen. Tevens informatiepunt 
voor fiets- en wandelroutes. Verhuur van 
fietsen, steps en GPS.

Boogschieten

NOTTER/NIJVERDAL
De Grimberghoeve
Klokkendijk 14
7467 PD Notter/Nijverdal
0548-513292
info@grimberghoeve.nl
www.grimberghoeve.nl
Open: zo gesloten. Jachtboogschieten; 
muisstil sluip je door het bos, een takje 
kraakt! Daar, kijk een wild zwijn! Je pakt 
een pijl, legt aan en…. jaaa, raak! Jagen is 
een oerinstinct maar echte beestjes doden 
is wat minder, deze zijn van foamschuim, 
probeer die maar eens te doden.

er op uit!

62    63

er
 op

 ui
t !



Welkom in Luttenberg: 
dé Parel van Salland, vol  
activiteit, historie en cultuur!

Luttenberg is een gezellig dorp in de 
gemeente Raalte in de provincie Overijssel. 
Pal ten zuiden van Luttenberg ligt het 
gelijknamige natuurgebied. De Luttenberg: 
een uit de kluiten gewassen molshoop van 
dertig meter hoog, met overwegend bos en 
een prachtig uitzicht over de omliggende 
heideveldjes en graslanden. Tot ziens in 
Luttenberg! www.toerismeluttenberg.nl

Ervaar het landlevengevoel in onze unieke accommodatie tijdens uw feest, 
etentje, weekendje uit of familiedag. Genieten van de rust, lekker eten of 
heerlijk slapen bij de Boerschop.

Benieuwd naar de vele mogelijkheden? Kijk op www.deboerschop.nl, bel voor 
meer informatie 0572 301 464 of kom langs Butzelaarstraat 70, Luttenberg 

Ervaar het landlevengevoel

Dé snackwagen bij u op locatie!

Iets te vieren?
Wij komen met onze snackwagen
bij u op locatie. Reserveren of meer 
informatie? Bel 06 - 81 33 48 47

vanaf € 6,50 p.p.* 

* 2 uur lang onbeperkt patat, frikandel, kroket & kaassouflé o.b.v 20 personen

www.snackpointluttenberg.nl

Open: April t/m september - zondags 
van 10 - 17 uur,  . . . . en wanneer het 
bord daadwerkelijk aan de weg staat.
Wilt u op een ander tijdstip komen, dan mag u natuurlijk 

altijd eerst even bellen. Tuinarrangementen en rond-

leidingen voor groepen vanaf 10 personen, alleen op 

afspraak. Vraag naar de mogelijkheden.

Verder kunt u o.a. bij ons terecht voor:
Belevingstuin met diverse ‘follies’   |   Rondleidingen   |   
Oudheidskamer   |   Terras   |   Boerenmagie-avonden   |   
Eigen fi ets- en wandelroutes (te downloaden via website)

Gelegen nabij knooppunt 20 en de Boerenlandroute.
www.wereldpagina.nl

‘t Schippertie is een heerlijke stilte-

plek, waar je tot rust kunt  komen. 

In de tuin of temidden tussen de 

nostalgie, onder het genot van een 

ouderwets lekker kopje ko�  e met 

huisgemaakte lekkernijen.

‘t Schippertie  |  Veenweg 8  | 8105 RB Luttenberg  | 0572-301796

Landwinkel

Melkveebedrijf

Zorgboerderij

Hellendoornseweg 88  Luttenberg  Tel. 06 - 29 49 09 50  www.buitengewoonluttenberg.nl

Openingstijden: di 09.00-12.00 uur, do-vr 09.00-17.30 uur, za 09.00-16.00 uur

Rondleidingen over het melkveebedrijf met melkrobot op afspraak

De Huttert
Familie Rensen
Nieuwe Twentseweg 3
8105 SE Luttenberg

T    0572-301274
E    info@dehuttert.nl
W  www.dehuttert.nlcamping

vakantiewoningen
theeschenkerij

Butzelaarstraat 27, 8105 AP Luttenberg
0572 301837  |  info@zaalspoolder.nl  |  www.zaalspoolder.nl

ER IS ALTIJD EEN REDEN VOOR EEN FEESTJE!

Een 
avontuurlijke 
belevenis 
voor het 
hele gezin

De Laarman wil de bezoeker iets laten beleven over de voedsel-
productie voor mens en dier. Het museum is in een voormalige 
veevoederfabriek gevestigd, waar de stoere mengvoederinstallatie 
nog is te bewonderen. Je vindt een leuke combinatie van oude 
landbouwmachines, computersimulaties, groentengeschiedenis, 
koe en melk en nog veel meer. Er zijn diverse mogelijkheden voor 
demonstraties en deelname aan workshops zoals smeden, kaarsen 
maken en wichelroede lopen.

Museum de Laarman | Butzelaarstraat 60 | 8105 AR LUTTENBERG 
T 0572 30 15 29 | www.delaarman.nl

Meivakantieweek 22/04 - 29/04 v.a. € 525,00
Juni arrangement 29/05 - 01/07 v.a. € 290,00
Zomervoordeelweek 19/08 - 25/08 v.a. € 170,00
Seizoenplaats 01/04 - 30/09 v.a. € 1550,00

Kindvriendelijk en overzichtelijk vakantiepark met mooie comfort-
campingplaatsen, voorzien van diverse speeltuintjes en 5* sanitair. 
Comfortabele Bergalows en mooie safaritenten te huur. Overdekt 
zwembad met peuterbad, buitenbad met familieglijbaan, gezellige 
brasserie en snackcorner, tennisbaan, midgetgolf en meer!

Vakantiepark De Luttenberg
Tel: 0572 – 30 14 05
E-mail: receptie@luttenberg.nl
Internet: www.luttenberg.nl

facebook.com/deluttenberg

Elke dag een

Lemelerweg 22, Luttenberg

Tel.: 0572 301248 - www.klompen.nl 
NEDERLANDS KAMPIOEN AMBACHTELIJK KLOMPEN MAKEN

-  Grootste klompenmozaiek
‘de Nachtwacht op klompen’

-  Demonstraties ambachtelijk 
klompen maken

- Cadeau- en souvenirwinkel

AMBACHT 
ONTMOET 
KUNST

DIJKMANKLOMPENWOODENSHOEMAKER



MARIËNHEEM
Bakkerij/buurtwinkel De Parabool
Veenhorst 2
8106 BB Mariënheem
0572-760070
marienheem@deparabool.nl
www.deparabool.nl
Open: di t/m vrij: 9.30 - 17 uur. Za: 8.30 - 
12.30 uur. De bakkerij/buurtwinkel wordt 
gerund samen met mensen met een 
verstandelijke beperking. In de serre of op 
het terras kunt u genieten van een kopje 
koffie met zelfgemaakt appelgebak of 
broodje uit eigen bakkerij.

OLST
Olsterhof Quality Lifestyle
A. Geertsstraat 16
8121 BL Olst
0570-564330
info@olsterhof.nl
www.olsterhof.nl
Open: di t/m vr 10 - 17.30 uur, za 10 - 17 
uur. Iedere 1e zo v.d. maand 11 - 17 uur, 
m.u.v. jul en aug. De Olsterhof is een 
prachtig landhuis in het centrum van Olst 
waarin een sfeervolle lifestyle winkel is 
gevestigd. Tevens koffie- en theeschenkerij.

RAALTE
Landwinkel de Knapenvelder
Knapenveldsweg 29
8102 RR Raalte
0572-352238
info@deknapenvelder.nl
www.deknapenvelder.nl
Open: di en vr 9 - 17 uur, za 9 - 16 uur 
en op afspraak. In onze Landwinkel vindt 
u natuurlijk het brede assortiment van 
onze zelfgemaakte dagverse zuivel en 
andere (h)eerlijke streekproducten. Ook 
ambachtelijke producten van andere 
Landwinkels uit heel Nederland zijn 
aanwezig. Ook voor een mooie streek/
geschenkmand of kerstpakket. Pakketten 
ook via webshop.

RAALTE
Sallandse Bottermarkt
Fazant 4
8103 EL Raalte
0572-353851
henkziel100@gmail.com
Open: van jul t/m aug, elke 
woensdagmorgen van 9 - 13 uur, 
Sallandse Bottermarkt in het centrum 
van Raalte. Een folkloristische markt met 
oude boerenambachten, authentieke 
klederdracht, kruudmoes en oliebollen.

Workshops 

HOLTEN
Kinderboerderij Dondertman
Meester Bosweg 5
7451 KC Holten
0548-361169
info@kb-dondertman.nl
www.kb-dondertman.nl
Open: gehele jaar za en zo 10 - 17 uur. 
Nov t/m apr: di t/m vr 10 - 17 uur. 
Mei tot nov en alle vakanties: ma t/m 
vr 10 - 17 uur. Een gezellig actief en 
leerzaam dagje uit. Kinderfeestjes, 
schoolreisjes, groepsbezoek. Skelterbaan, 
speeltuin, speelkelder, knutselmiddagen, 
huifkarritten, pony rijden en Dondertman 
Express. Diverse spellen aanwezig zoals 
klootschieten, Oud Hollandse Spelen en 
kindergolf. Workshops, lunches, buffet of 
barbecue. Fietsenoplaadpunt. 

LETTELE
Sallands Houtovenbrood
Ikkinksweg 2
7434 PJ Lettele
0570-540558
info@sallands-houtovenbrood.nl
www.sallands-houtovenbrood.nl
Open: gehele jaar door, op afspraak. De 
workshop broodbakken met de bakker 
is een dagvullend programma. U krijgt 
informatie over de granen, het malen 
ervan, het deegdraaien en vormen van de 
broden die uiteindelijk in de houtgestookte 
oven worden afgebakken. Aan het einde 
van de dag gaat u met 2 eigen gemaakte 
broden en een naslagwerk naar huis (min. 
8 pers).

LUTTENBERG
Kaarsenmakerij Luttenberg
Butzelaarstraat 60
8105 AR Luttenberg
0572-301649
zorgengenot@hotmail.com
www.kaarsenmakerijluttenberg.nl / 
www.delaarman.nl
Een keer iets anders! Kom voor een 
kinderfeestje of workshop in de 
kaarsenmakerij. Bel Anita Oldemaat 0572-
301649 voor een afspraak. Ook tijdens een 
bezoek aan museum de Laarman op di t/m 
vr kan men zelf kaarsen maken. Kaarsen 
kopen, bel Anita Oldemaat 0572-301649 of 
Joop Holtmaat 06-30191807. 

RAALTE
Hammerhof
Hammerweg 19
8101 NE Raalte
06-53516016
ben@hammerhof.nl
www.hammerhof.nl
Open: iedere 1e za van de maand en op 
telefonische afspraak. Sallandse likeuren uit 
eigen likeurmakerij, wijn, mede en honing. 
Cursus en workshops wijn, likeur en mede 
maken. High-tea met Sallandse zoete en 
hartige hapjes! Excursie natuurparkje, wilde 
bloemenweide, imkerij en likeur proeverij.

RAALTE
Wijngaard De Landman
Tolhuisweg 17
8101 NV Raalte
0572-364177
info@wijngaarddelandman.nl
www.wijngaarddelandman.nl
Workshops likeur maken, bier maken en 
pruverieën vanaf 10 personen gedurende 
het hele jaar. Cursus wijn maken 6x op 
maandagavond, aanvang eind sep.

Zwemmen

BATHMEN
Zwembad de Looërmark
Oudendijk 6
7437 SL Bathmen
0570-541583
info@looermark.nl
www.looermark.nl
Open: 23 apr t/m 16 sept. Ma-di-do-vr 7 - 
11 uur en 14 - 20 uur, wo 7 - 20 uur, za 11 - 
17 uur, zo 9 - 17 uur. Tijdens zomervakantie 
aangepaste openingstijden. Kijk op www.
looermark.nl. Een warm bad voor de hele 
familie.

DEVENTER
Sport- en Belevingscentrum 
De Scheg
Piet van Donkplein 1
7422 LW Deventer
0570-659777
info@sportbedrijfdeventer.nl
www.descheg.nl
Ervaar een spetterende beleving in het 
Zwemparadijs van De Scheg in Deventer! 
Duik in de diverse zwembaden, durf van 
de glijbanen en ontspan in het sauna en 
welness gedeelte. Zwemparadijs De Scheg 
zit vol waanzinnige attracties voor groot 
en klein!

HEINO
Openluchtzwembad de Tippe
Brinkweg 11
8141 NA Heino
0572-391850
info@sportbedrijfraalte.nl
www.sportbedrijfraalte.nl
Open: mei t/m half sep. Dit openlucht-
zwembad heeft drie verwarmde baden; 
een wedstrijdbad, een ondiep bad en een 
peuterbad.

RAALTE
Familievakantiepark 
Krieghuusbelten
Krieghuisweg 19
8102 SV Raalte
0572-371575
info@krieghuusbelten.nl
www.krieghuusbelten.nl
Open: jan - okt. Zeer kindvriendelijk 
vakantiepark met ruime plaatsen 
voorzien van alle comfort. Speeltuintjes 
over het gehele park verdeeld, grote 
indoorspeeltuin en een overdekt zwembad 
(30°C) met 50m waterglijbaan voorzien 
van led-verlichting, bubbelbank en 
peuterbad. Midgetgolfbaan, tennisbaan, 
sportvelden en nog veel meer! Het 
park biedt u diverse aantrekkelijke 
arrangementen voor zowel een kort als 
lang verblijf.

RAALTE
Zwembad en sportcentrum 
Tijenraan
Zwolsestraat 68a
8101 AE Raalte
0572-760600
info@sportbedrijfraalte.nl
www.sportbedrijfraalte.nl
Dit zwembad bestaat uit een wedstrijd-
bad, doelgroepenbad en een 
subtropisch recreatiebad met overdekte 
glijbaan, stroomversnelling en diverse 
kruidenbaden.

Rondleidingen 

OLST
Infocentrum IJssel Den Nul, 
‘Op Duur’
Rijksstraatweg 109
8121 SR Olst
0570-745044
opduur@jpvandenbent.nl
www.infocentrumijssel.nl
Open: dagelijks 10 - 17 uur. U kunt bij het 
Infocentrum kiezen uit drie rondleidin-
gen. Een rondleiding in het Infocentrum, 
een rondleiding met natuurgids naar de 
vogelhut of een wandeling met natuurgids 
naar de Duursche waarden, Fortmond en 
steenfabriek.

RAALTE
Hammerhof
Hammerweg 19
8101 NE Raalte
06-53516016
ben@hammerhof.nl
www.hammerhof.nl
Open: iedere 1e za van de maand en op 
telefonische afspraak. Sallandse likeuren 
uit eigen likeurmakerij, wijn, mede en 
honing. Cursus en workshops wijn, 
likeur en mede maken. High-tea met 
Sallandse zoete en hartige hapjes! Excursie 
natuurparkje, wilde bloemenweide, imkerij 
en likeur proeverij.

RAALTE
IJsboerderij Rosahoeve
Waalweg 2
8102 SW Raalte
06-30743391
info@rosahoeve.nl
www.rosahoeve.nl
Open: apr t/m sept: wo, vr, za en zo van 
13 - 19.30 uur, jul en aug: dagelijks van 
13 - 19.30 uur, okt t/m mrt: za 10 - 12 
uur. En op afspraak. Een kijkje nemen 
op een echte boerderij? Ontdekken hoe 
boerenijs gemaakt wordt? Neem deel aan 
onze rondleidingen. Start om 11 uur en 
we sluiten af om 12.30 uur met een lekker 
ijsje. Rondleidingen op do 20 en 27 juli,  
3, 10, 17 en 31 aug. Vooraf opgeven.

Tuinen 

DEVENTER
De Ulebelt
Maatmansweg 3
7425 NC Deventer
0570-653437
info@ulebelt.nl
www.ulebelt.nl
Open: di t/m vr 19 -17 uur. Za en zo 
13 - 17 uur. Prachtig terrein met een 
informatiecentrum, thematuinen en 
kinderboerderij. De thematuinen zijn 
gericht op natuurrijkdom en biodiversiteit: 
vlindertuin, moestuin, kruidentuin, 
permacultuurtuin, hergebruiktuin, 
bosplantsoen, bloemrijke borders, bijenstal 
en -tuin. Van mei t/m okt ook op zaterdag- 
en zondagmiddagen heerlijk terras bij de 
Kikkerkeet: genieten terwijl de kinderen 
spelen.

DIEPENVEEN
Het Nieuwe Veld
Boxbergerweg 46
7431 PN Diepenveen
06-53972168
info@kwekerijhetnieuweveld.nl
www.kwekerijhetnieuweveld.nl
Open: apr - nov: vr en za 10 - 16 uur. 
Op kwekerij Het Nieuwe Veld vindt u 
biologische vaste planten, bloemen en 
een gezellig tuinwinkeltje. In de theetuin 
kunt u genieten van theesoorten uit eigen 
kwekerij en taart. Het bijenmuseum met 
veel informatie voor jong en oud maakt 
het bezoek compleet.

LETTELE
Atelier Het Bouwhuis
Cröddendijk 8
7434 PN Lettele
06-51463812/06-12624418
info@hetbouwhuis.net
www.hetbouwhuis.net
Open: za t/m zo 13 t/m 17 uur. 
Atelier het Bouwhuis Lettele is zeer 
landelijk gelegen op 2 hectare tuinen 
omringd door eeuwenoude eiken en 
beuken. Wij huisvesten de galerie met 
verkooptentoonstellingen (binnen/
buiten) van actuele beeldende kunst, de 
vergaderlocatie, de residentie/logies voor 
max. 2 personen.

LIERDERHOLTHUIS
Iets van de weg
Nieuwe Wetering 1
8144 RA Lierderholthuis
0572-391230 / 06-57020742
info@zuz-en-zo.nl
ietsvandeweg.nl
Open: ma, di, do, vr 10 - 16 uur. Íets van 
de weg’ is gevestigd op een authentieke 
landgoedboerderij. In ons winkeltje 
verkopen we ondermeer groente en 
geschenkartikelen. We serveren u graag 
een kopje koffie, thee of een verfrissing. 
In onze pluktuin stelt u zelf uw mooiste 
boeket samen.

MARIËNHEEM
Beeldentuin Mariënheem
Nijverdalseweg 20
8106 AC Mariënheem
06-22903265
info@beeldentuinmarienheem.nl
www.beeldentuinmarienheem.nl
Open: 1 apr t/m 4 okt: di t/m zo 10 - 18 
uur. Misschien wel de mooiste beeldentuin 
van Nederland op ruim 3 hectare met 
diverse kunstwerken van Nederlandse 
kunstenaars. Gelegen achter het pand van 
‘de Eikelhof’ Antiek, Kunst en Interieur aan 
Rijksweg N35 tussen Almelo en Zwolle.

OLST
Herma’s Theetuin
Bockhorsterstraat
Olst, nabij kasteel 'de Haere'
06-48203961
info@hermaborder.nl
www.hermaborder.nl
Open: gehele seizoen. Bijzondere vaste 
planten. Koffie/thee met gebak alleen op 
vrij van 11 - 16 uur van mei t/m aug.

RAALTE
Hof van Eigen-aardigheden
Krieghuusweg 7a
8102 SV Raalte
06-13137911
gerda@tijs.com
www.eigenaardigheden.com
Open: op afspraak. Naast een bescheiden 
wijngaard en boomgaard is er een 
rozentuin met voornamelijk geur- en 
bottelrozen. De hostatuin valt op door 
de mooie doorkijkjes, met name naar de 
bloementuin en de kruidentuin. Kortom, 
de moeite waard!

TWELLO
Hof van Twello
Rijksstraatweg 17
7391 MH Twello
0571-270014 / 06-51407983
info@hofvantwello.nl
www.hofvantwello.nl
Open: di t/m zo 10 - 17 uur. Van 1 nov 
- 21 mrt: wo t/m za 10 - 17 uur. Bezoek 
onze prachtige thematuinen. Een 
permacultuurtuin, de Middeleeuwse tuin, 
de Romeinse tuin, de wijngaard, het 
labyrint, het bamboebos, het tropisch 
eiland, etc.

WIJHE
Heemtuin 
“Veermans Hof Ijsselflora”
De Bongerd
8131 DC Wijhe
0570-523937 / 0570-522029
heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-
wijhe-olst
Open: dagelijks. Vrij toegankelijk in de 
periode van 15 mrt t/m 15 okt tussen 
zonsopgang tot zonsondergang. Ruim 300 
wilde planten uit de IJsselstreek.

Verhuur 

HOLTEN
Camping De Holterberg
Reebokkenweg 8
7451 HL Holten
0548-361524
info@campingdeholterberg.nl
www.campingdeholterberg.nl
Gezinscamping op de Holterberg temidden 
van vele kilometers wandel- en fietsroutes. 
250 kampeerplaatsen maar ook luxe 
stacaravans en trekkershutten. Verwarmd 
zwembad en verschillende speeltuinen 
waaronder een overdekte speeltuin. 
Tijdens vakanties een recreatieprogramma 
voor jong en oud.

Voertuigenverhuur

HOLTEN
De Koff Verhuur & Entertainment
Fabrieksweg 12
7451 PT Holten
0548-542232
info@dekoff.nl
www.dekoff.nl
Ontdek Salland met de Toek-Toek. Het 
ideale groene vervoermiddel. Verken de 
omgeving in deze grappige, elektrisch 
aangedreven ‘karretjes’ die u zelf bestuurt. 
Met maximaal 4 personen kunt u in 1 
Toek-Toek

HOLTEN
De Koff Verhuur & Entertainment
Fabrieksweg 12
7451 PT Holten
0548-542232
info@dekoff.nl
www.dekoff.nl
Ontdek Salland met een kever! Bezoek 
alle bezienswaardigheden in Salland op 
een ludieke wijze en huur een Volkswagen 
Kever. Rondrijden in een ouderwetse kever 
staat garant voor veel plezier. U huurt een 
Kever al voor € 75,- voor 3 uren!

NOTTER/NIJVERDAL
De Grimberghoeve
Klokkendijk 14
7467 PD Notter/Nijverdal
0548-513292
info@grimberghoeve.nl
www.grimberghoeve.nl
Open: zo gesloten. Nieuw: verhuur van 
Solexen bij de Grimberghoeve. Tevens 
theeschenkerij, huifkarverhuur, 2-10 pers. 
fietstreinen te huur, boerenklompgolf en 5 
pers. luxe vakantiewoning in een hooiberg 
te huur.

Winkels 

LUTTENBERG
Dijkman Klompen-Atelier
Lemelerweg 22
8105 AD Luttenberg
0572-301248
info@klompen.nl
www.klompen.nl
Open: ma t/m vr 9 - 18 uur, za 9 - 
16 uur, okt t/m mrt: ma gesloten. 
De bekendste klompenmaker van 
Nederland komt uit Salland: Martin 
Dijkman. In zijn Klompenatelier vindt 
u heel veel verschillende soorten 
klompen en daarnaast ook heel veel 
leuke geschenkartikelen. Er zijn diverse 
arrangementen met demonstraties 
klompen maken mogelijk. 

er op uit!
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23 t/m 27 aug 2017

Voor meer informatie en het uitgebreide programma: www.stoppelhaene.nl

Vijf dagen feest
voor jong & oud!

• uniek oogstcorso
• oogstfeest
• boerendag

• bloazersfestival
• Stöppelhaene culinair

• braderieën
• vele bekende artiesten

schrijf je in op sw4d.nl
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Wandelen in Salland, wâh mooi!

24-25-26-27 oktober 2017
d a g d e e l n a m e 
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SALL ANDSE BO T TERMARKT
Folkloristische markt met oude
boerenambachten in authentieke
klederdracht en ouderwetse
kruudmoes en oliebollen.

Iedere woensdagochtend van
9.30 uur tot 12.30 uur in juli
en augustus. 

Tevens grote warenmarkt en
snu�elmarkt.

SALLANDSE BOTTERMARKT
Folkloristische markt in Raalte 
met oude boerenambachten in
authentieke klederdracht en 
ouderwetse kruudmoes en 
oliebollen.

Alle woensdagen in juli en  in augustus 9.00-13.00 uur.
Extra markt: vrijdag 
25 augustus 10.00-17.00 uur.

 

Tevens grote warenmarkt  
en Sallandse Streekmarkt.

Verken de Holterberg met 
een Toek of Kever vanaf 3 
uur voor slechts € 47,50

Go Challenge

Evenementen
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Sallandse Evenementen 

Dickens Festijn
16-17 december — Deventer 
De 19e eeuwse Engelse stad van Charles Dickens herleeft in volle glorie in 
het centrum van Deventer. In het historische Bergkwartier komen ruim 950 
personages uit de beroemde boeken van deze Engelse schrijver tot leven: 
van Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas Carol Singers, 
van weeskinderen tot kantoorklerken en deftige lieden. Het festijn wordt 
jaarlijks bezocht door ruim 135.000 bezoekers. De toegang is gratis. Wel 
dient er rekening gehouden te worden met een wachttijd bij de toegang 
(deze kan oplopen tot 1,5 uur). 
➜ www.dickensfestijn.nl

Deventer Boekenmarkt,  
de Grootste van Europa 
6 augustus — Deventer 
Nationaal bekend evenement, met 878 boekenkramen langs de IJsselkade 
en in de historische binnenstad. Ruim 6 kilometer boekenmarkt, met 
deelname van gerenommeerde boekhandelaren en antiquariaten uit geheel 
Nederland. Door het grote aantal kramen is de Deventer Boekenmarkt 
uitgegroeid tot de grootste van Europa. De toegang is gratis. Op de 
vooravond van de Boekenmarkt, op zaterdagavond 5 augustus, vindt 
rondom Theater Bouwkunde het jaarlijkse poëziefestival Het Tuinfeest plaats
➜ www.deventerboekenmarkt.nl / www.hettuinfeest.nl

CSI Salland
5-8 oktober — Mariënheem
Dit jaar vindt de vijfde editie van CSI Salland plaats. Een internationaal 
springconcours met elk jaar een topdeelnemersveld! Op vrijdagavond is er 
een spectaculaire showavond met verschillende shows en leerzame clinics. 
Ook voor de kinderen worden er verschillende activiteiten georganiseerd.
➜ www.csisalland.nl

Maak het mee 
op Stöppelhaene, 
Sallands Oogstfeest! 
23-27 augustus — Raalte
Stöppelhaene Sallands Oogstfeest is een vijfdaags festival 
dat jaarlijks 120.000 bezoekers trekt. Dankzij haar unieke 
activiteiten, rijke geschiedenis en betrokken vrijwilligers 
is het inmiddels uitgegroeid tot een van de mooiste en 
leukste evenementen van Oost-Nederland. Stöppelhaene 
is een feest voor jong en oud met een bomvol programma 
overal in het centrum van Raalte en de meeste activiteiten 
zijn gratis. Afgelopen jaren waren er optredens van 
bijvoorbeeld Marco Borsato, Bløf, Guus Meeuwis, Anouk, 
Normaal en Miss Montreal. 
➜ www.stoppelhaene.nl

Buitentheater- 
festival Deventer 
Op Stelten
7-9 juli — Deventer
Van vrijdagavond 7 t/m zondagmiddag 9 juli vindt 
het internationaal buitentheaterfestival ‘Deventer 
Op Stelten’ plaats. In de historische binnenstad van 
Deventer en op locaties rondom het centrum zijn 
ruim 150 nationale en internationale topvoorstel-
lingen op het gebied van buitentheater te zien. 
Door de specifieke vorm en artistieke kwaliteit is 
‘Deventer Op Stelten’ uitgegroeid tot toonaan-
gevend festival voor internationaal buitentheater. 
Het festival wordt jaarlijks door ruim 120.000 
bezoekers beleefd als een bijzonder, toegankelijk, 
feestelijk en hoogstaand cultureel festival. De 
toegang is gratis. Voor enkele voorstellingen zijn 
tickets nodig. 
➜ www.deventeropstelten.nl 

Ribs & Blues
3-5 juni — Raalte
Beste Bluesfestival van Europa! Wat in 1997 klein begon is uitgegroeid tot het grootste gratis 
Roots & Bluesfestival van Nederland met jaarlijks ruim 40.000 bezoekers. De ongedwongen 
sfeer en de hoge kwaliteit van de programmering maken het evenement uniek voor jong 
en oud. Legendarische artiesten stonden in Raalte op de podia waaronder Solomon 
Burke, Joe Bonamassa , Walter Trout , Cuby & The Blizzards en Status Quo.
➜ www.ribsenblues.nl 

Dauwpop
25 mei — Hellendoorn
Vijf bijzonder mooi aangeklede podia op een unieke locatie middenin de bossen 
van Hellendoorn. Niet alleen muziek, maar ook sfeer en beleving op het mooiste 
festivalterrein van Nederland. 
➜ www.dauwpop.nl

UEFA EK Vrouwenvoetbal 2017
16 juli - 6 augustus — Deventer
Voor de voetballiefhebbers! Data wedstrijden Stadion Adelaarshorst Deventer: di. 
18 juli, vr. 21 juli, ma. 24 juli, do. 27 juli en zo. 30 juli. Overige speelsteden: Breda, 
Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Doetinchem en Enschede.
➜ www.euro2017deventer.nl

Smaek in ’t park 
tijdens de Wiejese 
Diekdaegen
31 augustus - 3 september — 

Wijhe
Drie dagen lang muziek, kermis, rommelmarkt, straat-
theater, toertochten en vooral veel gezelligheid tijdens de 
Wiejese Diekdaegen. Dit jaar wederom met als afsluiter 
het kleinschalige food- en loungefestival Smaek in ’t Park, 
met verschillende mobiele keukens en foodtrucks. Met de 
voeten in het gras genieten van een cocktail of verfrissend 
streekbiertje, kleine hapjes verorberen en heerlijk relaxt 
bijkomen van drie dagen feest. 
➜	www.diekdaegen.nl 

WFeel Food Markt/ 23 april
Chefkoks van vooraanstaande 
horecabedrijven uit de regio, 

maken de lekkerste gerechtjes met 
producten uit de streek. Lekker, puur 

en gezond! Op de FeelFoodmarkt 
maak je kennis met boeren, bakkers, 

telers en ambachtslieden die 
gepassioneerd hun verhaal vertellen. 

Je proeft hun ambachtelijke 
producten en doet inspiratie op.

www.landgoeddeuitkijk.nl
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Overzicht evenementen in Salland 2017
Kijk voor een compleet overzicht van alle evenementen, markten en koopzondagen op  
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Maart
 3-6 Tuinexpo Salland Luttenberg
 3 Jubileumconcert Rijssens Mannenkoor 90 jaar Rijssen
 5  Deventer Open Podium (DOP) Deventer 
 5 KoningsBeltetocht Nieuw Heeten(ATB) ✱  Nieuw Heeten
 6 Rommelmarkt  Raalte 
 11 SallandTrail ✱ Hellendoorn-Nijverdal
 14-16 Paasweekend Marle Marle
 18  Mountainbike fietstocht (in het donker) ✱ Luttenberg 
 25-2 april Deventer Boekenweek  Deventer
 26 Dialectentocht ✿ Olst
 27-28 Paasvuren Salland

April
 1  Koopzaterdag & avond met Mode Event Rijssen
 2 Holterbergtoer-(ATB) ✱ Holten
 9 Schipbeeksurvivalrun ✱ Bathmen
 9 IJsselloop ✱ Deventer
 12 -14  Matthäus Passion Deventer 
 14 Goede Vrijdagmarkt Deventer
 14-23 Paaskermis Deventer
 16-17 Oei, wat kruipt daar uit het ei? Holten
 17 Paaswandeling ✿  Heino
 19-21 Avondwandel 3-daagse Nieuw Heeten ✿ Nieuw-Heeten
 23 Concert ‘Ode aan de Druif’  Raalte
 23 Feel Food Markt  Hellendoorn
 26 Muziek Totaal Koningsnacht Deventer
 26 Oranjeconcert Rijssens Mannenkoor Rijssen
 29 Driehoek wandeltocht ✿ Deventer
 30 Seine Wonen Voorjaarstocht ♥ Heino

Mei
 1-31 Salland Aspergeland Salland
 5 Bevrijdingsloop Holten Holten
 6 Reggestreekwandeling Rijssen-Holten ✿ Rijssen
 6 Ronde van Overijssel (wieler) ✱ Rijssen
 7 Ruik, proef en beleef de lente  Mariënheem
 12 mei t/m 27 aug  Roofkunst Deventer
 13 Nationale Molendag Salland
 14  Over de IJssel Landgoed Marathon ✱  Diepenveen
 15-18 73e Deventer Avond4daagse ✿ Deventer 
 15 -18 Heinose avond-wandelvierdaagse ✿ Heino 
 19-21 De Smaak van Deventer Deventer
 20 Miglia Daventria Deventer 
 20 Katoentjes wandeltocht ✿ Nijverdal
 20 Boeldag Rijssens Mannenkoor             Rijssen     
 20-21 Sallandse voorjaars wandeltocht ✿ Holten 
 25 Skiwfietstocht ✱ Bathmen
 25 Hemelvaart - diverse activiteiten (Pothaar) Bathmen
 25 Dauwpop Hellendoorn
 25 Dauwwandelen op de Holterberg ✿ Holten
 25  Dauwtrappers fietstocht ♥ Luttenberg
 26 Nachtmarkt  Nijverdal
 26-27 Terug in de tijd Raalte 
 27-28 IJsseltheaterfietstocht ♥ Olst/Wijhe
 27 23e Rhododendrontocht ✿ Lettele
 29-1 juni Avond4Daagse Holten ✿ Holten

Juni
 Juni / sept IJsselbiënnale Deventer e.o. 
 3 De Groenste Obstakelrun ✱ Deventer 
 3-11 Deventer Zomerkermis Deventer 
 3-5 Ribs & Blues  Raalte
 3 Theo de Rooij Classic (ATB/wieler) ✱ Rijssen
 4 Fiets bingo ♥ Nieuw Heeten

 5  Accordeon en harmonica (Pothaar) Bathmen
 5 Straatmakend Straattheater Nijverdal
 6 Avond4daagse Wijhe ✿ Wijhe 
 9-10  Kunstbaken Deventer
 9-11 Een uniek kunstweekend Heino
 9-11 Kunstfietsroute ♥ Okkenbroek
 9 Rijsserbergloop ✱ Rijssen
 10 Sport- en cultuurmarkt Nijverdal 
 10-11 Sallandse Heuvelwandeltocht ✿ Haarle
 13-16 Avond4daagse Nijverdal ✿ Nijverdal
 13-16 Avond4daagse Olst ✿ Olst
 15-18 Haarles Feest Haarle
 16-18 Foodtruckfestival Smaak Deventer 
 17 21e Salland wandeltocht ✿ Deventer
 17  Goede Maatjes met Raalte (korenfestival) Raalte 
 17 Pouw Triathlon Rijssen ✱ Rijssen
 22-25 Zomerfestival  Boskamp
 23-26 Avond Fietsvierdaagse Rijssen ♥ Rijssen
 23 Zunnewende Festival Hellendoorn
 24  Shanty festival Nijverdal
 24  Dondertman Kinderfair Holten
 24 Toertocht oldtimers Luttenberg
 24 Regge Survival ✱ Nijverdal
 29 Elke donderdag vanaf 29 juni t/m 31 aug - Rondje Smidsbelt Holten
 27-30 Reggestreekwandel4daagse ✿ Zuna
 30-1 juli  Triathlon Holten ✱ Holten

Juli
 Elke wo Streekmarkt en Bottermarkt (5 - 12 - 19 en 26 Juli) Raalte
 1-2 Bloemenfestijn Luttenberg
 1  Triatlon - Holten ✱ Holten 
 1  Zomermarkt  Raalte 
 2 Sallands Mooiste ✱ Haarle
 2  Kermistoer Lierderholthuis 
 7-9 Deventer op Stelten Deventer
 7-8 Hellendoorn Open Air Hellendoorn
 7 Openluchtconcert Rijssens Mannenkoor Rijssen
 8  Lil’Hill Festival Luttenberg
 16 LENS accountants Blokje Om ♥  Heino
 16 Historisch Festival en roggemaaiersdag Luttenberg
 17-21 Zwem4daagse Deventer 
 17,24,31 Nature experience Natuurdiorama Holterberg
 18, 21, 24, 27, 30 UEFA Women’s EURO 2017 | EK Vrouwenvoetbal 2017 Deventer
 22 Roggemaaiersdag Raalte
 23 Farmstaclerun ✱ Heino
 27 Lommerdmarkt Rijssen

 Augustus
 Elke wo Bottermarkt Raalte 
 3 Lommerdmarkt Rijssen
 4-7 Broeklanderfeest  Broekland 
 5 Platenbeurs Deventer Vinylstad Deventer 
 5 Poëziefestival Het Tuinfeest Deventer
 6 Deventer Boekenmarkt Deventer
 6 Dieksiepop Haarle
 7,14,21 Nature experience Natuurdiorama Holterberg
 7 Standwerkersconcours Rijssen
 8 Dagje Hellendoorn Hellendoorn
 9 De Boer op – Fiets en autotocht Holten
 10-13 Luttenbergsfeest Luttenberg
 10 Lommerdmarkt Rijssen
 12 Dockhouse Deventer 
 16-20 Heinose Pompdagen Heino
 17 Boeken en platenmarkt in het Dorpshuus Heino
 17 Lommerdmarkt Rijssen

 19-3 sep Paarse Loper Hellendoorn-Nijverdal
 20-26 Helders Fees Hellendoorn
 20 DICKS Stöppelveldrit ♥ Raalte
 21 Ringsteken Hellendoorn
 22 Schapenmarkt  Hellendoorn
 23-27 Stöppelhaene  Raalte
 24-26 Film op de Brink Deventer
 24 Lommerdmarkt Rijssen
 25-27 Bouwvakfeest 2017 Nieuw Heeten
 30-31 HOI Deventer Deventer
 31 Grote Kick-Off  Deventer
 31-3 sept Diekdaegen  Wijhe

 September
 1-3 Uutmarkt Holten Holten
 2 Rariteitenkabinet Festival Deventer
 2 Bathmense Kunstmarkt Bathmen
 2 Spektakel met de autoredo Heino
 2 StrongSisterrun ✱ Hellendoorn
 3 StrongmanRun ✱ Hellendoorn
 3 Landgoederen wandeltocht ✿ Olst
 6-10 Bruisend Nijverdal Nijverdal
 7-10 Keunefeesten Holten
 9 Kunstplein Nijverdal
 9-10 Open Monumenten Dag Salland
 10 Salland Natuurfair  Heeten
 15-16 Hellendoorn Rally Hellendoorn 
 16 Dondertman Kinderfair Holten
 17 Holterberg Herfstrit – ATB Tocht ✱ Holten
 22-24 Bathmense Kermis  Bathmen
 23-1 okt Ponyweek Heeten
 23-24 Bierfestival  Raalte
 23 Najaarswandeling ✿ Rijssen
 23 Goede doelentocht ✿ Rijssen
 24 Open Dag van de Nederlandse Wijngaarden Raalte

 Oktober
 5-8 CSI Salland Mariënheem
 7 Veiling & rommelmarkt Holten
 7 38e Amortocht ✿ Nieuw Heeten 
 14-15 Herfstwandeling ✿ Luttenberg
 14 Waypoint GPS/ATB Marathon ✱ Rijssen
 16  Paddenstoelen safari voor kids Holten
 21-29 Heksendoorn Hellendoorn
 21 Teunis/Novon MTB Tocht ✱ Rijssen
 22 Herfstwandeling Holterpad Holten
 23  Paddenstoelen safari voor kids Holten
 24-27 Sallandse Wandelvierdaagse ✿ Raalte
 28 Diepe Hel - Holterbergloop ✱ Nijverdal-Holten 
 28  Nacht van de Nacht Holten
 29 Herfsttintenwandeling ✿ Bathmen

 November
 11 Haarlerbergtrail ✱ Nijverdal 
 12 Rommelmarkt Raalte 
 12 Haarlerbergloop ✱ Haarle
 25 Sans Goldrush Survivalrace ✱ Nijverdal 
 26 Holterberg Classic ✱ Holten

 December
 9 Kerstfair Holten
 16-17 Dickens Festijn Deventer
 23  Herdertjestocht Bathmen
 24 1400 kaarsen Canadese Begraafplaats Holten
 26 Kerstwandeling ✿ Heino
 26 Kerstconcert Rijssens Mannenkoor Rijssen
 27 Kerstwandeltocht ✿ Rijssen
 28 Winterwandeling ✿ Holten
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PUUR genieten in Salland 

MOGELIJK GEMAAKT DOOR HOTEL/RESTAURANT DE SWARTE RUIJTER

Deze bon is geldig tot 30 december 2017 met 
uitzondering van zon- en feestdagen.

EVEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM - MAAR BINNEN UW BEGROTING

Jo & Ellen Lipman
Lemelerveldseweg 37
8141 PS Heino
T 0572 39 39 96
info@develdhoek.nl
www.develdhoek.nl

Jo & Ellen Lipman
Lemelerveldseweg 37
8141 PS Heino
T 0572 39 39 96
info@develdhoek.nl
www.develdhoek.nl

www.hansengrietjedeventer.nl
adres Brink 76 Deventer telefoon 0570 611188 

Grand Café

Hans & Grietje
Deventer

koffie, lunch, borrel en diner-buffetten
Speciale arrangementen voor groepen 

“Gezellig Grand Café met serre en terras met uitzicht op  
de Brink in het centrum van Hanzestad Deventer”

Varkensmarkt 7  ~  8102 EG  ~  Raalte  ~  0572-351379w
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Varkensmarkt 7  ~  8102 EG  ~  Raalte  ~  0572-351379Varkensmarkt 7  ~  8102 EG  ~  Raalte  ~  0572-351379Varkensmarkt 7  ~  8102 EG  ~  Raalte  ~  0572-351379

Fietsarrangementen met keuze uit verschillende  
afstanden en routes. 

FIETSEN EN GENIETEN arrangement 

Laadt uw elektrische fiets, scootmobiel of scooter bij ons  
op onder genot van een drankje of heerlijke maaltijd. 

Kom heerlijk bij ons eten MENUKAART IN HET DIALECT 

Dorpsstraat 66, 7447 CT Hellendoorn, 

www.indetonne.nl  0548-654265 
Wij verwelkomen u graag op ons gezellige  

en verwarmde terras!  

  Eten & drinken
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DeventerDeventer
Welkom
           Deventer dat is andere koek!
Bezoek Deventer en ontdek één van de oudste steden 
van Nederland: een levendige stad met monumentale 
sfeer, waar het door uitstekend gastheerschap bovendien 
goed verblijven is. Of je nu aan het winkelen bent of 
een stadswandeling maakt, de stad omarmt je met haar 
historie. Kom en proef Deventer!

CHECK DE SITE VOOR IDEEËN

stadsplein de Brink //
// unieke winkels
500 monumenten // 
// Hanzestad
terrassen //
// IJssel

Ontdek Deventer: 
maak een 

stadswandeling!

www.deventer.info

Cafes/ Lunchen 

BOSKAMP/OLST
Eetcafé Bar Ruimzicht
Eikelhofweg 9
8121 CV
Boskamp/Olst
0570-563941
info@ruimzicht.eu
www.ruimzicht.eu
Open: winter: wo t/m vr vanaf 14 uur, 
za en zo vanaf 13 uur, vanaf mei: ma 
gesloten, di t/m zo vanaf 11 uur. Start/eind 
en rust station voor MTB Netwerk Salland, 
Sallandwandelweb.nl

DEVENTER
Grand Café Hans & Grietje 
Deventer
Brink 76
7411 BW Deventer
0570-611188
info@hansengrietjedeventer.nl
www.hansengrietjedeventer.nl
Open: ma t/m do 10 - 21 uur, vr & 
za 9 - 24 uur, zo 10 - 21 uur. Hans & 
Grietje is ruim 30 jaar gevestigd in 
een monumentaal pand aan de Brink. 
Het grand café heeft een fraai uitzicht 
op het plein. U kunt bij ons terecht 
voor koffie, lunch en diner en diverse 
groepsarrangementen.

DEVENTER
Grand Café Samen
Brink 26
7411 BS Deventer
0570-601231
info@samenindeventer.nl
www.samenindeventer.nl
Open: zo t/m do 12 - 1 uur en vr en 
za 11 - 3 uur. Grand Café Samen zorgt 
ervoor dat het haar gasten aan niets 
ontbreekt. Een sfeervolle ambiance 
om te borrelen,’s middags een hapje 
eten, bij te praten met je vrienden en te 
reserveren voor borrels, verjaardagen en 
bedrijfsuitjes.

DIEPENVEEN
Café Restaurant De Wetering
Oranjelaan 37
7431 AA Diepenveen
0570-567871
info@restaurantdewetering.nl
www.restaurantdewetering.nl
Open: di t/m zo vanaf 10 uur, lunch 
vanaf 11.30 uur, diner vanaf 17 uur. Café 
Restaurant De Wetering is een gastvrije, 
veelzijdige horecagelegenheid. U kunt 
er terecht voor een lunch, diner of een 
borrel. In het restaurant, het café en op 
het ruime terras, staat kwaliteit hoog in 
het vaandel. 

HAARLE
Eetcafé De Droadnagel
Molenweg 8
7448 RE Haarle
0548-852472
info@dedroadnagel.nl
www.dedroadnagel.nl

Open: ma gesloten, di 12 - 20 uur, wo 
en do 12 - 00 uur, vr en za 11 - 02 uur, 
zo 10 - 00 uur. Gelegen aan de voet van 
de Haarlerberg dat deel uit maakt van de 
Sallandse heuvelrug. De ideale rustplaats 
tijdens uw fiets of wandeltocht. Wij hebben 
een gevarieerde kaart met lunch, diner en 
snacks. Zonnig terras en sfeerrijk café met 
live voetbalwedstrijden. 

HOLTEN
Buitengewoon Holten
Holterbergweg 11a
7451 JL Holten
0548-366220
info@buitengewoonholten.nl
www.buitengewoonholten.nl
Twee 18-hole’s midgetgolfbanen (een 
traditionele en een fantasiegolfbaan), GPS 
tochten, dit alles midden op de Holterberg 
met daarbij lunchroom en ijssalon met een 
gezellig terras. Diverse mogelijkheden voor 
High Tea. Tevens fietsoplaadpunt en ANWB 
fietsservicepunt.

HOLTEN
Kinderboerderij Dondertman
Meester Bosweg 5
7451 KC Holten
0548-361169
info@kb-dondertman.nl
www.kb-dondertman.nl
Open: gehele jaar za en zo 10 - 17 uur. Nov 
t/m apr: di t/m vr 10 - 17 uur. Mei tot nov 
en alle vakanties: ma t/m vr 10 - 17 uur. 
Een gezellig actief en leerzaam dagje uit.  
Kinderfeestjes, schoolreisjes, 
groepsbezoek. Skelterbaan, speeltuin, 
speelkelder, knutselmiddagen, huif-
karritten, pony rijden en Dondertman 
Express. Diverse spellen aanwezig zoals 
klootschieten, Oud Hollandse Spelen en 
kindergolf. Workshops, lunches, buffet of 
barbecue. Fietsen oplaadpunt. 

NIJVERDAL
Delifrance Nijverdal
Henri Dunantplein 15
7442 NP Nijverdal
0548-546525
dick.terpstra@ziggo.nl
www.delifrance-nijverdal.nl
Open: wij serveren 7 dagen per week 
vers afgebakken broodjes met het heer-
lijkste beleg, ook glutenvrij. Begin de dag 
met ons ontbijt of die lekkere lunch bij 
Delifrance Nijverdal. Wij hebben ook een 
zonnig terras midden in het centrum van 
Nijverdal.

OLST
Brasserie Holstohus
Jan Schamhartstraat 5G
8121 CM Olst
0570-683935
info@brasserie-olst.nl
www.brasserie-olst.nl
Open: ma t/m vr vanaf 9 - 22 uur, za en zo 
op afspraak. In de sfeervolle brasserie kunt 
u genieten van een kop koffie, een lunch 
of een heerlijk diner. Tevens verschillende 
locaties voor zowel zakelijke als feestelijke 
bijeenkomsten met een capaciteit van 10 
tot 225 personen.

OLST
Brasserie ‘Op Duur’
Rijksstraatweg 109
8121 SR Olst
06-23715981
leon@bjjripperda.nl
www.infocentrumijssel.nl
Open: dagelijks 10 - 17 uur, openingstijden 
keuken, zie website. Op Duur is een 
sfeervolle en gastvrije horecagelegenheid 
bij Infocentrum IJssel Den Nul. Met een 
prachtig uitzicht op de Uiterwaarden is 
het een uitermate geschikte locatie om na 
een bezoek aan de expositieruimte, of na 
een fiets- / wandeltocht te genieten van 
huisgemaakte appeltaart of uitgebreide 
lunch met producten uit eigen keuken. 
Tevens mogelijkheid voor diverse 
arrangementen.

RAALTE
Bakkerij van der Most
Nieuwe Markt 9
8102 CG Raalte
0572-769004
info@bakkerijvandermost.nl
www.bakkerijvandermost.nl
Open: ma t/m do 8.30 - 18 uur, vr 8.30 
- 21 uur, za 8 - 17 uur. Ambachtelijke 
brood- & banketbakkerij met een zeer 
uitgebreid assortiment. Ook voor lunch 
of de workshops ‘bonbons en taarten 
maken’ kunt u bij ons terecht. In 2012 
zijn we bekroond met de titel ‘Bakker 
met Ster 2012’. Ook winkels in Dalfsen, 
Dedemsvaart, Lemelerveld en Ommen.
 

RAALTE
Brasserie ‘de Haenehof’
Marktstraat 13 G
8102 CH Raalte
0572-302370
infohaenehof@gmail.com
www.haenehof.nl
Open: di t/m do 11 - 21 uur, vr en za 11 
- 23 uur, zo 14 - 21 uur. Voor de laatste 
haenekraaien volg ons op Facebook. 
Midden in het winkelhart van Salland aan 
de Grote Markt kun je volop genieten van 
wereldse lekkernijen! 

Een vers gezette kop koffie van Ten Have, 
heerlijke lunchgerechten, speciaal bieren 
wisselend van de tap met een borrelproatje. 
Verrassende wereldse maaltijdgerechten en 
ijsgerechten van ijsboerderij Oans. 

RAALTE
Joop van den Enk Partycatering BV
Boeierstraat 10
8102 HS Raalte
0572-351887
info@joopvandenenk.nl
www.joopvandenenk.nl
Ontbijten/ lunchen/ dunchen/ diners/ 
bruiloften/ personeelsfeesten/ events/ 
workshops en culinaire uitstapjes. Op 
stap met uw cateraar Joop van den Enk 
Partycatering BV. 

WELSUM
Eet Tapperij Bijsterbosch
IJsseldijk 85
8196 KC Welsum
0570-561470
info@eettapperijbijsterbosch.nl
www.eettapperijbijsterbosch.nl
Open: dagelijks vanaf 11 uur, buiten 
seizoen op ma en di gesloten. Restaurant, 
feestzalen, partycentrum, geweldig terras, 
enz. Veelzijdige horecagelegenheid van 
een heerlijke kop koffie en lekker eten tot 
een volledig verzorgde trouwdag.  
Eet Tapperij Bijsterbosch om spannend te 
ontspannen. In 2012 gekozen tot Leukste 
Restaurant van de gemeente Olst-Wijhe.

WIJHE
Galerie Brasserie 1703
Molenbelt 5
8131 BG Wijhe
0570-546105
info@gb1703.nl
www.gb1703.nl
Open: dagelijks vanaf 10 uur, ma gesloten. 
Keuken geopend van 11 - 20 uur. 
Hedendaagse kunst in sfeervol ingerichte 
molen uit 1703, waar u kunt genieten van 
een kop koffie, maar ook van een lunch of 
diner met een goed glas wijn. Tevens een 
prachtig terras. Alles uit de Kunst! 
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Koffie-/ 
Theeschenkerijen 

DEVENTER
De Ulebelt
Maatmansweg 3
7425 NC Deventer
0570-653437
info@ulebelt.nl
www.ulebelt.nl
Open: di t/m vr 19 -17 uur. Za en zo 
13-17 uur. Prachtig terrein met een 
informatiecentrum en kinderboerderij. 
Gelegen in Gooikerspark, met natuurlijke 
speelplaatsen, wandelpaden en diverse 
thematuinen. Sfeervol terras bij de 
Kikkerkeet met koffie, thee, sap en kleine 
versnaperingen. Lekker even neerstrijken 
na een fietstocht of wandeling door de 
tuinen! 

DEVENTER
Deventer Koekwinkel
Brink 84
7411 BX Deventer
Open: ma 13.30 – 17.30 uur, di t/m vr 
9 - 17.30 uur, za 9 - 17 uur. Authentiek 
ingerichte koffie- en theeschenkerij.  
Met verse koek uit de oven en verkoop van 
alle soorten Deventer Koek!  
Tevens is het mogelijk geschenken en 
pakketten samen te stellen voor elke 
denkbare gelegenheid. 

DEVENTER
Grand Café Hans & Grietje 
Deventer
Brink 76
7411 BW Deventer
0570-611188
info@hansengrietjedeventer.nl
www.hansengrietjedeventer.nl
Open: ma t/m do 10 - 21 uur, vr & 
za 9 - 24 uur, zo 10 - 21 uur. Hans & 
Grietje is ruim 30 jaar gevestigd in 
een monumentaal pand aan de Brink. 
Het grand café heeft een fraai uitzicht 
op het plein. U kunt bij ons terecht 
voor koffie, lunch en diner en diverse 
groepsarrangementen.

DIEPENVEEN
Café Restaurant De Wetering
Oranjelaan 37
7431 AA Diepenveen
0570-567871
info@restaurantdewetering.nl
www.restaurantdewetering.nl
Open: di t/m zo vanaf 10.00 uur, lunch 
vanaf 11.30 uur, diner vanaf 17 uur.  
Café Restaurant De Wetering is een 
gastvrije, veelzijdige horecagelegenheid. 
U kunt er terecht voor een lunch, diner of 
een borrel. In het restaurant, het café en 
op het ruime terras, staat kwaliteit hoog in 
het vaandel. 

DIEPENVEEN
Het Nieuwe Veld
Boxbergerweg 46
7431 PN Diepenveen
06-53972168
info@kwekerijhetnieuweveld.nl
www.kwekerijhetnieuweveld.nl
Open: apr-nov: vr en za 10-16 uur. In 
de tuinen van Het Nieuwe Veld kunt u 
genieten van diverse theesoorten uit eigen 
kwekerij. Er worden home-made taarten 
verkocht.

HEETEN
Villa Annie
Veldzichtweg 6
8111 RW Heeten
06-11252864
info@villa-annie.nl
www.villa-annie.nl
Open: van apr t/m sept geopend op 
zo vanaf 11 uur, verder het hele jaar op 
afspraak. Unieke locatie voor highteas, 
feestjes, workshop of steptocht. Lekker 
genieten van een kop koffie/thee met 
zelfgebakken taart, terwijl de kinderen zich 
op de trampoline vermaken, is natuurlijk 
ook mogelijk. Sfeervolle plek met rust en 
ruimte, waar van alles te doen is. 

HELLENDOORN
Landgoed Schuilenburg
Schuilenburgerweg 54
7447 RP Hellendoorn
0548-681782
info@schuilenburg.nl
www.schuilenburg.nl
Open: Vanaf hemelvaart t/m sep: wo 
t/m zo 12 - 17.30 uur. Jul en aug: di t/m 
zo 10.30 - 17.30 uur. Samen genieten 
op een unieke locatie, prachtig gelegen 
aan rivier de Regge met z'n vele fiets- en 
wandelroutes. Verhuur van fluisterboten, 
kano's en waterfietsen. Iedere woensdag 
in juli en augustus vrije opstap 13.30 - 15 
uur met de rondvaartboot. Tevens diverse 
activiteiten, buffetten, BBQ en terras. 
Tevens leuke vaaruitjes voor mensen met 
een beperking.

HOLTEN
TasToe in Holten
Smidsbelt 6-01
7451 BL Holten
0548-801931
info@tastoeinholten.nl
www.tastoeinholten.nl
Open: elke dag vanaf 10 uur. In de winter 
vanaf 11 uur. Keuken om 21 uur dicht. 
Genieten van fair-trade koffie. Lunchen 
met vers belegde broodjes. Dineren (ook 
streekproducten) kan vanaf 17 uur met 
een bier- en wijnadvies op de kaart. We 
hebben twee mooie terrassen. Het is een 
eigentijds bedrijf, met een warme, gezellig 
sfeer.

LIERDERHOLTHUIS
Iets van de weg
Nieuwe Wetering 1
8144 RA Lierderholthuis
0572-391230 / 06-57020742
info@zuz-en-zo.nl
ietsvandeweg.nl
Open: ma, di, do, vr 10 - 16 uur. Íets van 
de weg’ is gevestigd op een authentieke 
landgoedboerderij. In ons winkeltje 
verkopen we ondermeer groente en 
geschenkartikelen. We serveren u graag 
een kopje koffie, thee of een verfrissing. 
In onze pluktuin stelt u zelf uw mooiste 
boeket samen.

LUTTENBERG
Theeschenkerij De Huttert/ 
Vekabo logeerbedrijf 2011
Nieuwe Twentseweg 3
8105 SE Luttenberg
0572-301274
info@dehuttert.nl
www.dehuttert.nl
Open: Apr tot en sept vanaf 10 uur. Okt 
tot apr op afspraak. De theeschenkerij is 
een prachtige locatie, sfeervol en gezellig 
ingericht voor een kop koffie, thee, sap en 
kleine versnapering. Schitterend terras met 
uitzicht over de weilanden en speelweide 
met speeltoestellen. Gelegen tussen 
knooppunt 6- 33.

MARIËNHEEM
Bakkerij/buurtwinkel De Parabool
Veenhorst 2
8106 BB Mariënheem
0572-760070
marienheem@deparabool.nl
www.deparabool.nl
Open: di t/m vr: 9.30 tot 17 uur. Za: 8.30 
tot 12.30 uur. De bakkerij/buurtwinkel 
wordt gerund samen met mensen met een 
verstandelijke beperking. In de serre of op 
het terras kunt u genieten van een kopje 
koffie met zelfgemaakte appelgebak of 
broodje uit eigen bakkerij

OLST
Culture Club de Haere
Haereweg 4
8121 PJ Olst
0570-591500
info@cultureclub.nl
www.cultureclubdehaere.nl
Open: okt-apr do t/m zo 10 - 17 uur / 
 apr-okt di t/m zo 10 - 17 uur. Bij de Culture 
Club vindt u de mooiste wandelroutes. 
Bijvoorbeeld langs de IJssellinie of de 
Gouden Driehoek (over de landgoederen 
Nieuw Rande, De Haere en Frieswijk). 
Een prachtig natuurgebied, met steeds 
zo’n inspirerende plek waar het goed 
vertoeven is.

OLST
Olsterhof Quality Lifestyle
A. Geertsstraat 16
8121 BL Olst
0570-564330
info@olsterhof.nl
www.olsterhof.nl
Open: di t/m vr 10 - 17.30 uur, za 10 - 17 
uur. Iedere 1e zo v.d. maand 11 - 17 uur. 
De Olsterhof is een prachtig sfeervol 
landhuis in het centrum van Olst waarin 
een sfeervolle lifestyle winkel is gevestigd. 
Tevens koffie- en theeschenkerij.

RAALTE
Bakkerij van der Most
Nieuwe Markt 9
8102 CG Raalte
0572-769004
info@bakkerijvandermost.nl
www.bakkerijvandermost.nl
Open: ma t/m do 8.30 - 18 uur, vr 8.30 
- 21 uur, za 8 - 17 uur. Ambachtelijke 
brood- & banketbakkerij met een zeer 
uitgebreid assortiment. Ook voor lunch 
of de workshops ‘bonbons en taarten 
maken’ kunt u bij ons terecht. In 2012 
zijn we bekroond met de titel ‘Bakker 
met Ster 2012’. Ook winkels in Dalfsen, 
Dedemsvaart, Lemelerveld en Ommen. 

RAALTE
Brasserie ‘de Haenehof’
Marktstraat 13 G
8102 CH Raalte
0572-302370
infohaenehof@gmail.com
www.haenehof.nl
Open: di t/m do 11 - 21 uur, vr en za 11 
- 23 uur, zo 14 - 21 uur. Voor de laatste 
haenekraaien volg ons op Facebook. 
Midden in het winkelhart van Salland aan 
de Grote Markt kun je volop genieten 
van wereldse lekkernijen! Een vers 
gezette kop koffie van Ten Have, heerlijke 
lunchgerechten, speciaal bieren wisselend 
van de tap met een borrelproatje. 
Verrassende wereldse maaltijdgerechten 
en ijsgerechten van ijsboerderij Oans. 

WIJHE
Galerie Brasserie 1703
Molenbelt 5
8131 BG Wijhe
0570-546105
info@gb1703.nl
www.gb1703.nl
Open: dagelijks vanaf 10 uur, ma gesloten. 
Keuken 11 - 20 uur. Hedendaagse kunst in 
sfeervol ingerichte molen uit 1703, waar 
u kunt genieten van een kop koffie, maar 
ook van een lunch of diner met een goed 
glas wijn. Tevens een prachtig terras. Alles 
uit de Kunst! 

WIJHE
Theetuin ‘Het Bedoeninkje’
Daslever 1
8131 RW Wijhe
06-23734618
debedoening@gmail.com
www.debedoening.nl
Open: zie onze website voor de 
openingstijden, of bel ons even. Wij 
delen graag ons mooie plekje: rust en 
weidsheid en verwennen u met een 
potje thee of koffie. Diverse theesmaken, 
‘vers en natuurlijk’ uit eigen tuin met 
seizoensgebak! Tevens in de zomer vrolijke 
tuinboeketten en het hele jaar Bed & 
Broodje. 

Restaurants 

DEVENTER
Fooddock
Zuiderzeestraat 2
7411 MC Deventer
info@fooddock.nl
www.fooddock.nl
Welkom bij de eerste foodhal van Oost-
Nederland! Onze historische graansilo 
biedt onderdak aan ruim 10 eigenzinnige 
ondernemers. Geniet van ‘eten met een 
verhaal’: van biologische kippendij tot 
streetfood sushi, duurzame burgers en nog 
veel meer. Laat het je smaken!

DEVENTER
Grand Café Hans & Grietje 
Deventer
Brink 76
7411 BW Deventer
0570-611188
info@hansengrietjedeventer.nl
www.hansengrietjedeventer.nl
Open: ma t/m do 10 - 21 uur, vr & 
za 9 - 24 uur, zo 10 - 21 uur. Hans & 
Grietje is ruim 30 jaar gevestigd in 
een monumentaal pand aan de Brink. 
Het grand café heeft een fraai uitzicht 
op het plein. U kunt bij ons terecht 
voor koffie, lunch en diner en diverse 
groepsarrangementen.

DIEPENVEEN
Café Restaurant De Wetering
Oranjelaan 37
7431 AA Diepenveen
0570-567871
info@restaurantdewetering.nl
www.restaurantdewetering.nl
Open: di t/m zo vanaf 10 uur, lunch 
vanaf 11.30 uur, diner vanaf 17 uur. Café 
Restaurant De Wetering is een gastvrije, 
veelzijdige horecagelegenheid. U kunt 
er terecht voor een lunch, diner of een 
borrel. In het restaurant, het café en op 
het ruime terras, staat kwaliteit hoog in 
het vaandel. 

DIEPENVEEN
Hotel Gaia
Schapenzandweg 3
7431 PZ Diepenveen
0570-593666
info@hotelgaia.nl
www.hotelgaia.nl
Open: di t/m zo van 10 – 22 uur. Met 
biologische, kleine gerechten en een 
mooie selectie smaken uit verschillende 
culturen. Ook vis of vegetarisch. Maar 
ook met een huis vol inspiratie. Proef 
de wereld en wees welkom in ons 
restaurant-café-hotel-market-park

HAARLE
Hotel Restaurant De Haarlerberg
Kerkweg 18
7448 AD Haarle
0548-595254
info@haarlerberg.nl
www.haarlerberg.nl
Open: gehele jaar, m.u.v. winterseizoen. 
Comfortabel familiehotel met restaurant. 
17 Kamers. Uitermate geschikt als startpunt 
voor fiets- en wandelroutes over de 
Sallandse Heuvelrug. Tevens geschikt voor 
vergaderingen.

HEETEN
Restaurant Zaal Reimink
Spanjaardsdijk 17
8111 RK Heeten
0572-381229
info@reiminkheeten.nl
www.reiminkheeten.nl
Open: dagelijks vanaf 11 uur. Di gesloten. 
Modern familiebedrijf gelegen in bosrijke 
omgeving. Speeltuin, midgetgolf, groot 
terras, uitstekend à la carte restaurant, 
feesten en partijen, diverse arrangemen-
ten. Verrassend veelzijdig voor jong en 
oud.

HEINO
‘t HoogeHuus
Zwolseweg 71a
8141 EA Heino
088-3280040
info@hoogehuus.nl
www.hoogehuus.nl
Keuken open: 12 - 20 uur. Na een fiets- 
of wandeltocht door Salland kunt u bij 
restaurant ‘t HoogeHuus genieten van 
een kopje koffie, een lunch of een diner. 
(H)eerlijke streekproducten op de kaart. 
Ook ideaal voor groepen. Gelegen op 
vakantiepark Landgoed Old Heino, waar 
buitenactiviteiten mogelijk zijn zoals Jeu de 
Boules of beachvolleybal.

HEINO
Restaurant Jan Steen
Raalterstraat 66
8141 RM Heino
0572-395884
info@restaurantjansteen.nl
www.restaurantjansteen.nl
Open: vr, za en zo en voor groepen op 
afspraak. In het landelijke Overijssel, in zo-
wel Heino als Tubbergen vindt u Restaurant 
Jan Steen. Vlees- en visliefhebbers kunnen 
een hele avond lang grillen, eten en 
drinken en genieten van de rijkelijk gevulde 
buffetten met meer dan 100 verschillende 
gerechten. Voor wie een kijkje in de keuken 
wil nemen hebben we Live-cooking, waarbij 
onze koks in een open keuken voor u wis-
selende gerechten bereiden. Of u nu met 
z’n tweeën komt of met z’n tienen, een tafel 
wordt voor u de hele avond gereserveerd.

HEINO
Restaurant-Zalen “de Veldhoek”
Lemelerveldseweg 37
8141 PS Heino
0572-393996
info@develdhoek.nl
www.develdhoek.nl
Open: di t/m zo vanaf 11 uur. Bij reserve-
ring ook eventueel eerder. Gelegen in een 
landelijke en bosrijke omgeving met vele 
mogelijkheden voor wandelen en fietsen. 
Huiselijk, kindvriendelijk en klantgericht. 
Een uitgebreide kaart met diverse streek-
producten. De zalen zijn sfeervol en gezellig 
voor elk feest.

HEINO
Zaal-restaurant De Remise/ 
Camping Heino
Schoolbosweg 10
8141 PX Heino
0572-393045
info@zaalrestaurantderemise.nl
www.zaalrestaurantderemise.nl
Open: 27 mrt t/m 30 sept. Landelijk 
gelegen vindt u zaal/restaurant De Remise. 
Onderdeel van Camping Heino met: 
toeristisch kamperen, 5 pers. chalets. 4 
pers. stacaravan, 3 pers. trekkershuisje. 
Overdekt zwembad en speeltuin, 
speelvijver, snackbar, klompjesgolf, 
klootschieten, fiets- en wandelroutes. 

HELLENDOORN
Koffie- Pannenkoekenhuus Marle
Hellendoornseweg 40
7447 SH Hellendoorn
0548-681316
info@pannenkoekenhuusmarle.nl
www.pannenkoekenhuusmarle.nl
Niet alleen koffie en pannenkoeken 
maar ook complete arrangementen voor 
familie- en bedrijfsfeesten. Tevens huifkar-, 
fiets- en wandeltochten ook mogelijk in 
combinatie met bezoek aan het Nationaal 
Blikkenmuseum.

HELLENDOORN
Landgoed de Uitkijk
Hellendoornsebergweg 8
7447 PA Hellendoorn
0548-654117
info@de-uitkijk.nl
www.de-uitkijk.nl
Open: di t/m zo. Voor de kleine trek 
hebben wij de kleine kaart met o.a. 
pannenkoeken, hamburgers en lekkere 
salades. Wat denkt u van een heerlijke high 
tea in onze serre of als het weer het toelaat 
op één van onze zonnige terrassen? Vroeg 
in het voorjaar kunt u al buiten lunchen of 
dineren op onze overdekte en verwarmde 
veranda; à la carte of een 3-gangen 
keuzemenu.

eten & drinken

BUITENGEWOON HOLTEN
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’t HoogeHuus: heerlijk gastvrij 
U kunt bij ons terecht voor ko�  e, een lunch of diner. 

En voor een feest of een vergadering. 

Wij hebben een fi jn terras en (h)eerlijke keuken 
met regionale producten. Ons restaurant ligt op 

vakantiepark Landgoed Old Heino en is omringd door 
prachtige landgoederen en authentieke dorpjes. 

Restaurant  ’t HoogeHuus
Open van 12.00 tot 20.00 uur 
Zwolseweg 71a  |  8141 EA Heino
T  (088) 3280040 
info@hoogehuus.nl  |  www.thoogehuus.nl 

caf� - borrel - lunch - diner
www.restaurantdewetering.nl - Oranjelaan 37 Diepenveen - 0570 567 871 - info@restaurantdewetering.nl

adv 190x130 Wetering.indd   1 14-09-16   09:34

HELLENDOORN
Restaurant De Hazelaer
Knollenhaarweg 7
7447 PP Hellendoorn
0572-331377
receptie@hofvansalland.com
www.hofvansalland.com
Open: dagelijks open voor iets te drinken 
en appeltaart. Keuken open voor lunch 
en diner: do t/m ma. Pure verwennerij in 
een stijlvolle huiselijke ambiance. Voor een 
smaakrijke lunch, heerlijk 3-gangendiner, 
koffie en thee met huisgemaakte 
appeltaart, en hapjes en drankjes.

HELLENDOORN
Restaurant en Zalencentrum In de 
Tonne
Dorpsstraat 66
7447 CT Hellendoorn
0548-654265
info@indetonne.nl
www.indetonne.nl
Gezellig familierestaurant met een menu-
kaart in het dialect (incl. vertaling).

HOLTEN
Bistro de Holterberg
Forthaarsweg 1
7451 JS Holten
0548-363849
restaurant@bistrodeholterberg.nl
www.bistrodeholterberg.nl
Open: wo t/m za vanaf 17 uur. Zo vanaf 12 
uur. Bistro de Holterberg ligt bovenop de 
Holterberg met een terras en schitterend 
uitzicht op de omgeving. Het restaurant 
heeft een heerlijke Franse keuken. 

HOLTEN
Camping De Holterberg
Reebokkenweg 8
7451 HL Holten
0548-361524
info@campingdeholterberg.nl
www.campingdeholterberg.nl
Gezinscamping op de Holterberg gelegen 
temidden van vele kilometers wandel- en 
fietsroutes, met 250 kampeerplaatsen 
maar ook luxe stacaravans en 
trekkershutten. Verwarmd zwembad en 
verschillende speeltuinen waaronder een 
overdekte speeltuin. Tijdens vakanties een 
recreatieprogramma voor jong en oud.

HOLTEN
Hotel Restaurant De Swarte Ruijter
Holterbergweg 7
7451 JL Holten
0548-596660
info@swarteruijter.nl
www.swarteruijter.nl
Midden op de Holterberg kunt u heerlijk 
dineren en overnachten. De tien luxe 
hotelsuites zijn allen gelegen op de begane 
grond met eigen terras. Het restaurant 
heeft 1 Michelinster.

HOLTEN
Landal Twenhaarsveld
Landuwerweg 17
7451 SP Holten
0548-364675
twenhaarsveld@landal.nl
www.landal.nl/twenhaarsveld

Open: gehele jaar. Voor een drankje op 
het terras, lunch en diner kunt u terecht 
in Timber’s Brasserie. Geniet van een 
culinaire verrassing in Timber’s Brasserie 
en verwen uw trouwe viervoeter met een 
speciaal hondenmenu. Naast het mooi 
gelegen terras kunnen kinderen zich 
vermaken in de grote speeltuin. Is het 
geen weer om buiten te zitten? Dan kunt 
u heerlijk binnen zitten bij de open haard, 
terwijl de kinderen zich vermaken in ons 
indoor speeltoestel. 

HOLTEN
McDonald’s Restaurant Holten
Rijksweg A-1, Parkeerplaats Bolder
7451 NX Holten
0548-366636
www.mcdonaldsholten.nl
Goed bereikbaar aan de A1.

HOLTEN
Restaurant en Hotel Hoog Holten
Forthaarsweg 7
7451 JS Holten
0548-361306
info@hoogholten.nl
www.hoogholten.nl
Open: dagelijks 8 - 23 uur. Verscholen in 
het groen, op de Holterberg, vindt u dit 
in 2011 geheel gerenoveerde voormalige 
jachthuis, met 24 comfortabele kamers 
en suites, sauna, solarium, stoombad 
en prachtig terras. Het voortreffelijke 
restaurant is aangesloten bij Jeunes 
Restaurateurs d’Europe.

HOLTEN
TasToe in Holten
Smidsbelt 6-01
7451 BL Holten
0548-801931
info@tastoeinholten.nl
www.tastoeinholten.nl
Open: elke dag vanaf 10 uur. In de winter 
vanaf 11 uur. Keuken om 21 uur gesloten. 
Genieten van fair-trade koffie. Lunchen 
met vers belegde broodjes. Dineren (ook 
streekproducten) kan vanaf 17 uur met 
een bier- en wijnadvies op de kaart. We 
hebben twee mooie terrassen. Het is een 
eigentijds bedrijf, met een warme en 
gezellig sfeer.

HOLTEN
Woody’s Pancakes & Steaks
Holterbergweg 11
7451 JL Holten
0548-361483
info@woodysholten.nl
www.woodysholten.nl
Open: di t/m zo 11 - 21 uur. Tijdens 
schoolvakanties en feestdagen ook op 
ma geopend. Sfeervol restaurant met 
grote kidscorner, Stokke kinderstoelen, 
kindermenu, kinderkrant en zandbak. Luie 
stoelen bij de grote open haard, groot 
terras in het bos, uitgebreide menukaart 
voor lunch en diner.

LETTELE
De Koerkamp
Bathmenseweg 18
7434 PV Lettele
0570-551271
info@dekoerkamp.nl
www.dekoerkamp.nl
Open: apr t/m okt di gesloten. Nov t/m 
mrt di en wo gesloten. Restaurant in 
het centrum van Lettele met heerlijke 
gerechten, een lekker kopje koffie en een 
groot terras.

LUTTENBERG
Café Restaurant Zaal Spoolder
Butzelaarstraat 27
8105 AP Luttenberg
0572-301837
info@zaalspoolder.nl
www.zaalspoolder.nl
Een gezellig restaurant in het centrum van 
Luttenberg. Tevens een grote zaal met 
ruim 350 zitplaatsen, een kleine zaal voor 
120 bezoekers en een gezellig bruin café. 
‘s Zomers de beschikking over een gezellig 
terras.

NIJVERDAL
Bistro De Oale Sté
Holterweg 116
7441 DK Nijverdal
0548-622478
info@oaleste.nl
www.oaleste.nl
Open: van 1 apr t/m 27 okt. Sfeervolle 
bistro waar gekookt wordt met prachtige 
streekproducten en liefde voor het vak! 
Wij doen à la carte, feesten en partijen 
en voor de kinderen is er een overdekte 
speeltuin aanwezig. Gelegen bij Camping 
de Noetselerberg.

NIJVERDAL
McDonald’s Restaurant Nijverdal
Albert Einsteinstraat 7
7442 DK Nijverdal
0548-522202
www.mcdonaldsnijverdal.nl
Gelegen op industrieterrein ‘t Lochter in 
Nijverdal.

OLST
Brasserie Holstohus
Jan Schamhartstraat 5G
8121 CM Olst
0570-683935
info@brasserie-olst.nl
www.brasserie-olst.nl
Open: ma t/m vr 9 - 22 uur, za en zo op 
afspraak. In de sfeervolle brasserie kunt 
u genieten van een kop koffie, een lunch 
of een heerlijk diner. Tevens verschillende 
locaties voor zowel zakelijke als feestelijke 
bijeenkomsten met een capaciteit van 10 
tot 225 personen.

OLST
Restaurant ‘t Veerhuys
Veerweg 24
8121 AA Olst
0570-561371
info@restaurantveerhuys.nl
www.restaurantveerhuys.nl
Open: wo t/m zo vanaf 16 uur. Lekker eten 
aan de IJssel. Fantastisch uitzicht vanuit 
onze serres en terras. Wij verzorgen ook 
uw feestjes en partijtjes.

RAALTE
Brasserie ‘de Haenehof’
Marktstraat 13 G
8102 CH Raalte
0572-302370
infohaenehof@gmail.com
www.haenehof.nl
Open: di t/m do 11 - 21 uur, vr en za 11 
- 23 uur, zo 14 - 21 uur. Voor de laatste 
haenekraaien volg ons op Facebook. 
Midden in het winkelhart van Salland aan 
de Grote Markt kun je volop genieten 
van wereldse lekkernijen! Een vers 
gezette kop koffie van Ten Have, heerlijke 
lunchgerechten, speciaal bieren wisselend 
van de tap met een borrelproatje. 
Verrassende wereldse maaltijdgerechten 
en ijsgerechten van ijsboerderij Oans. 

DE OLSTERHOF
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www. spijkvoorde.nl

Verblijf in Salland

beschikbaarheid

RAALTE
Cafetaria Robby’s Snacks
Verheijdenstraat 1
8101 BK Raalte
0572-354242
info@robbyssnacks.nl
www.robbyssnacks.nl
In januari 2017 de zaak verbouwd/
uitgebreid, 50 zitplekken binnen. Parkeren 
voor de deur. Veel producten uit eigen 
keuken!! Heerlijk belegde broodjes, 
maaltijden, koffie/thee en ijs. Neem gerust 
een kijkje op onze website voor meer 
informatie en openingstijden.

RAALTE
Hotel Restaurant De Zwaan
Kerkstraat 2
8102 EA Raalte
0572-363738
info@hoteldezwaan.com
www.hotelraalte.com
Uitstekend restaurant voor diners, familie 
diners, groepen en gezelschappen. Gele-
gen midden in het centrum van Raalte. 
Tevens een drie-sterren familiehotel.

RAALTE
Laurel’s Pannenkoekenhuis
Varkensmarkt 7
8102 EG Raalte
0572-351379
info@laurels.nl
www.laurels.nl
Open: ma t/m vr 16 - 20 uur, za en zo 13 - 
20 uur. Di gesloten. Ons sfeervol ingerichte 
restaurant vindt u in het centrum van Raalte. 
Keuze uit meer dan 100 soorten pannen-
koeken of een compleet menu. Grote  
kinder-hoek, aparte kinderkaart. Sportieve 
en creatieve arrangementen. Wij heten u van 
harte welkom!

SCHALKHAAR
NuNu
Raalterweg 22
7433 RA Schalkhaar
0570-531426
info@naarnunu.nu
www.naarnunu.nu
Open: di t/m zo 10 -22 uur. Come and 

Enjoy, NuNu het enige Australische 
restaurant in het oosten van het land. 
m.o.a. Real Australian food, terras, 
speeltuin, workshops en activiteiten.

WELSUM
Eet Tapperij Bijsterbosch
IJsseldijk 85
8196 KC Welsum
0570-561470
info@eettapperijbijsterbosch.nl
www.eettapperijbijsterbosch.nl
Open: dagelijks vanaf 11 uur, buiten 
seizoen op ma en di gesloten. Restaurant, 
feestzalen, partycentrum, geweldig terras, 
enz. Veelzijdige horecagelegenheid van 
een heerlijke kop koffie en lekker eten 
tot een volledig verzorgde trouwdag. Eet 
Tapperij Bijsterbosch om spannend te 
ontspannen. In 2012 gekozen tot Leukste 
Restaurant van de gemeente Olst-Wijhe.

WIJHE
Galerie Brasserie 1703
Molenbelt 5
8131 BG Wijhe
0570-546105
info@gb1703.nl
www.gb1703.nl
Open: dagelijks vanaf 10 uur, ma gesloten. 
Keuken geopend 11 - 20 uur. Hedendaagse 
kunst in sfeervol ingerichte molen uit 1703, 
waar u kunt genieten van een kop koffie, 
maar ook van een lunch of diner met een 
goed glas wijn. Tevens een prachtig terras. 
Alles uit de Kunst! 

Vergaderlocaties 

DEVENTER
Fooddock
Zuiderzeestraat 2
7411 MC Deventer
info@fooddock.nl
www.fooddock.nl
De eerste foodhal van Oost-Nederland is 
de unieke plek voor uw vergadering en 
event. Onze stoere, historische graansilo 
biedt geschikte ruimtes aan kleinschalige 
presentaties, maar ook congressen tot 250 
bezoekers. Direct gelegen aan de A1, met 
gratis parkeren voor uw bezoekers. 

DIEPENVEEN
Hotel Gaia
Schapenzandweg 3
7431 PZ Diepenveen
0570-593666
info@hotelgaia.nl
www.hotelgaia.nl
Open: di t/m zondag van 10 - 22 uur. 
Met biologische, kleine gerechten, een 
mooie selectie smaken uit verschillende 
culturen. Ook vis of vegetarisch. Maar 
ook met een huis vol inspiratie. Proef 
de wereld en wees welkom in ons 
restaurant-café-hotel-market-park.

HEETEN
Restaurant Zaal Reimink
Spanjaardsdijk 17
8111 RK Heeten
0572-381229
info@reiminkheeten.nl
www.reiminkheeten.nl
Open: dagelijks vanaf 11 uur. Di gesloten. 
Modern familiebedrijf gelegen in bosrijke 
omgeving. Speeltuin, midgetgolf, 
groot terras, uitstekend à la carte 
restaurant, feesten en partijen, diverse 
arrangementen. Verrassend veelzijdig voor 
jong en oud.

HEINO
Dorpshuus Heino
Marktstraat 7
8141 GA Heino
0572 - 700212
info@dorpshuusheino.nl
www.dorpshuusheino.nl
Open: ma t/m vr 9 - 16 uur. Za 9 - 12 
uur. In het centrum van Heino gelegen 
vergaderlocatie. Er zijn verschillende 
vergaderruimtes, geschikt voor 4 tot 
30 personen. Wifi en een beamer zijn 
aanwezig. Naast koffie en thee kunnen wij 
ook voor een eenvoudige lunch zorgen.

HOLTEN
Kinderboerderij Dondertman
Meester Bosweg 5
7451 KC Holten
0548-361169
info@kb-dondertman.nl
www.kb-dondertman.nl
Open: gehele jaar za en zo 10 - 17 uur. 
Nov t/m apr: di t/m vr 10 - 17 uur. 
Mei tot nov en alle vakanties: ma t/m 
vr 10 - 17 uur. Een gezellig actief en 
leerzaam dagje uit. Kinderfeestjes, 
schoolreisjes, groepsbezoek. Skelterbaan, 
speeltuin, speelkelder, knutselmiddagen, 
huifkarritten, pony rijden en Dondertman 
Express. Diverse spellen aanwezig zoals 
klootschieten, Oud Hollandse Spelen en 
kindergolf. Workshops, lunches, buffet of 
barbecue. Fietsen oplaadpunt. 

LETTELE
‘n Aanvang 
Aanvangsweg 2
7434 RR Lettele
0570-551523
info@aanvangzuivel.nl
www.aanvangzuivel.nl
Open: Rustpunt en koepromenade: 
dagelijks geopend. Winkel: vr en za 10-16 
uur. Melkveehouderij met koepromenade 
waar u de koeien kunt bekijken. Verkoop 
boerenzuivel, vlees, boerenkaas 
en streekproducten. Ook kerst- en 
geschenkpakketten. Vergaderruimte met 
mogelijkheid leuke activiteit, boerenlunch 
of kookworkshop.

LETTELE
Atelier Het Bouwhuis
Cröddendijk 8
7434 PN Lettele
06-51463812/06-12624418
info@hetbouwhuis.net
www.hetbouwhuis.net
Open: za t/m zo 13 t/m 17 uur. 
Atelier het Bouwhuis Lettele is zeer 
landelijk gelegen op 2 hectare tuinen 
omringd door eeuwenoude eiken en 
beuken. Wij huisvesten de galerie met 
verkooptentoonstellingen binnen/
buiten van actuele beeldende kunst, de 
vergaderlocatie, de residentie/logies voor 
max. 2 personen. 

LETTELE
Huis in ‘t Veld 
Groepsaccommodatie
Oerdijk 97
7434 RA Lettele
0570-551614
info@huisintveld-lettele.nl
www.huisintveld-lettele.nl
Open: gehele jaar. 4 sterren groeps-
accommodatie voor vergaderen in een 
landelijke Sallandse omgeving. Tot 40 
personen. Zelfverzorging en overnachting 
mogelijk. Nu ook met een overdekte 
activiteitenruimte (180 m2).

LETTELE
Gastenboerderij SpijkVoorde
Cröddendijk 10
7434 PN
Lettele (gemeente Deventer)
0570-541400
info@spijkvoorde.nl
www.spijkvoorde.nl
Open: 9 - 18 uur. Bezoek op afspraak. 
Buiten vergaderen? Spijkvoorde dé 
vergaderlocatie in buitengebied van 
Deventer, met mogelijkheid van catering. 
Kleinschalig, natuurlijk en persoonlijk. 
Zeer geschikt voor trainingen, coaching, 
intervisie, vergaderingen en workshops tot 
ca.18 personen. Twee vergaderruimtes van 
ca. 100 m2. 9 tweepersoons slaapkamers 
en 8 badkamers voor meerdaags verblijf. 
Voorzien van professioneel ingerichte 
keuken. Bekijk uw mogelijkheden op 
Spijkvoorde via www.vergaderen-in-
deventer.nl

LUTTENBERG
Achtermaate - Beleef de boerderij
Achtermateweg 2
8105 SH Luttenberg
0572-301204 
info@achtermaate.nl
www.achtermaate.nl
Open: op afspraak. Een modern 
melkveebedrijf, aan de rand van de 
Sallandse Heuvelrug, waar weidegang 
wordt toegepast. De warme sfeervolle 
ontvangstruimte is zeer geschikt voor 
workshops, teambuildingsessies en 
vergaderingen. Met een rondleiding 
over het bedrijf of een wandeling in de 
omgeving ter afwisseling.

NIJVERDAL
Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
0548-612711
buitencentrumsallandseheuvel-
rug@staatsbosbeheer.nl
www.buitencentra.nl
Open: zomerperiode van apr t/m okt 
dagelijks 10 - 17 uur, nov t/m mrt di en zo 
10 - 16 uur, tijdens schoolvakanties ook op 
ma open. Zalen van 40 tot 240 personen. 
Beamer, microfoon, flipover, Wi-Fi, ver-
gaderen in het groen. Dagarrangementen 
met lunch en/of dinerbuffet.

OLST
Brasserie Holstohus
Jan Schamhartstraat 5G
8121 CM Olst
0570-683935
info@brasserie-olst.nl
www.brasserie-olst.nl
Open: ma t/m vr vanaf 9 tot 22 uur, za en 
zo op afspraak. In de sfeervolle brasserie 
kunt u genieten van een kop koffie, 
een lunch of een heerlijk diner. Tevens 
verschillende locaties voor zowel zakelijke 
als feestelijke bijeenkomsten met een 
capaciteit van 10 tot 225 personen.

OLST
Culture Club de Haere
Haereweg 4
8121 PJ Olst
0570-591500
info@cultureclub.nl
www.cultureclubdehaere.nl
Open: okt-apr do t/m zo 10 - 17 uur / 
apr - okt di t/m zo 10 -17 uur. Culture 
Club de Haere inspireert je graag. De ene 
keer een fotograaf, de andere keer een 
beeldhouwer, dan weer een schilder... 
Regionale en nationale kunstenaars in een 
relaxte sfeer. En misschien neem je wel 
zo’n mooi werk mee naar huis...

OLST
Infocentrum IJssel Den Nul,  
‘Op Duur’
Rijksstraatweg 109
8121 SR Olst
0570-745044
opduur@jpvandenbent.nl
www.infocentrumijssel.nl

eten & drinken Sallandse molens
 www.molensinoverijssel.nl

DEVENTER
❉	Bolwerksmolen Bolwerksweg 8. Bouwjaar 1863. Houtzaagmolen. 

Open: apr - okt di en za 9-17 uur. Voor groepen 0570-615040 
 www.bolwerksmolen.nl

DIJKERHOEK- HOLTEN
❉	Diekerhookse Mölle ‘de Hegeman’ Dijkerhoekseweg 22. 

Bouwjaar 1730. Tevens winkel met molenproducten. 
 Open: vanaf half april t/m sept en herfstvakantie di t/m za 10-16 

uur en in de wintermaanden op vr 13-16 uur. 06-21693121 
 www.dijkerhoek.nl/molen

HELLENDOORN
❉	Korenmolen De Hoop Ninaberlaan 78. 
 Open: molenwinkel wo, do 13-17.30, vr 9-17.30 en za 9-17 uur.  

IInlichtingen molenaar 0548-655957 
 www.molendehoop.nl 
❉	Stelling/Korenmolen De Wippe Ommerweg 15. 
 In molen zit de dokterspost. 
 Open: bezoeken op afspraak 06-21468171

OUDE MOLEN BIJ BATHMEN
❉	Stelling-/Korenmolen De Leeuw Oude Molenweg 3. 
 Met winkel en molen-producten.
 Open: vr 13.30-16.30 uur, za 9-16 uur. 
 Inlichtingen molenaar T. Moes 0570-543550 
 
MARLE
❉	Stelling-/Korenmolen De Vlijt Marledijk 17a. 
 Open: als de blauwe wimpel uithangt op de stelling.
 Bezichtigen kan ook op afspraak: 0578-618776

OLST
❉	De Bökkers Mölle Rijksstraatweg 45. 
 Deze stelling-/korenmolen werd gebouwd in 1866. 
 Open: molen en winkel wo en za 10-17 uur. 
 Groepen op afspraak 0571-292282. 
 Bij de molen is tevens een restaurant gevestigd. 
 www.bokkersmolle.nl

❉	Amerikaanse windmolen Overesch Hondemotsweg 36 aan de 
Raalterwetering. Via schouwpad bereikbaar. 0572-393415

❉	Windmolen Fortis Montana Tolhuisweg 17, achter in de 
wijngaard. Met de windmolen wordt duurzame energie opgewekt 
voor het drogen van appeltjes.

 Open: bezichtiging op afspraak, 0572-364177. 
 www.wijngaarddelandman.nl 

RIJSSEN
❉	Pelmolen Ter Horst Pelmolenpad 9a. Olie molen uit 1752. 
Tevens molenwinkel. 
 Open: apr t/m sep: ma t/m vr 10-17 uur, okt t/m mrt: ma t/m vr 

13-17 uur. Za op afspraak en bij draaiende molen. 0548-854824 
 www.depelmolen.nl

WELSUM 
❉	Stelling-/Korenmolen Houdt Braef Stant IJsseldijk 65 is 

bewoond en niet te bezichtigen.

WINDESHEIM
❉	Windesheimer Molen Wijheseweg 43, 038-4662052. 
 Open: za 9-12 uur. Tevens molenwinkel.

WIJHE
❉	Stelling/Korenmolen de Wijhese Molen Molenbelt 5, uit 1703.  

In de molen is ook een galerie en brasserie gevestigd. 
 Open: molen is geopend voor bezichtiging op za van 9 - 12 uur. 

Meer info 0570-523247

Open: dagelijks 10 - 17 uur, reserveren 
tot 22 uur. In een ontspannen en niet 
alledaagse omgeving ontstaan mooie ideeën 
en uitwisselingen! De mediaruimte bij het 
Informatiecentrum is geschikt voor lezingen, 
vergaderingen, workshops, teamdagen, 
presentaties, cursussen etc. Met mogelijkheid 
voor lunch of borrel in de sfeervolle horeca 
gelegenheid ‘Op Duur’! 

OLST
Restaurant ‘t Veerhuys
Veerweg 24
8121 AA Olst
0570-561371
info@restaurantveerhuys.nl
www.restaurantveerhuys.nl
Open: wo t/m zo vanaf 16 uur. Lekker eten aan 
de IJssel. Fantastisch uitzicht vanuit onze ser-
res en terras. Wij verzorgen ook uw feestjes en 
partijtjes.

RAALTE
Boei 10
Boeierstraat 10
8102 HS Raalte
06-53718324
joopvandenenk@gmail.com
www.boei10.nl
Ondernemen en inspireren. Expositieruimte/ 
flexplekken/ flexvergaderen/ selfstorage/ verga-
deren/ seminars of workshops.

RAALTE
Joop van den Enk Partycatering BV
Boeierstraat 10
8102 HS Raalte
0572-351887
info@joopvandenenk.nl
www.joopvandenenk.nl
Ontbijten/ lunchen/ dunchen/ diners/ bruiloften/ 
personeelsfeesten/ events/ workshops en 
culinaire uitstapjes. Op stap met uw cateraar 
Joop van den Enk Partycatering BV. 

RAALTE
Wijngaard De Landman
Tolhuisweg 17
8101 NV Raalte
0572-364177
info@wijngaarddelandman.nl
www.wijngaarddelandman.nl
Vergaderen in de Wijnmakerij voor groepen 
van 10 tot 25-30 personen te combineren met 
workshops (likeur en bier maken), pruverieën, 
wandelingen en op maat arrangementen in en 
rond de wijngaard.

SCHALKHAAR
School van Frieswijk
Avergoorsedijk 2
7433 RG Schalkhaar
0570-530115
info@schoolvanfrieswijk.nl
www.schoolvanfrieswijk.nl
Het 1e klaslokaal is omgebouwd tot een modern 
appartement voor 2-5 personen. Openslaande 
deuren geven toegang tot eigen terras en 
de tuin. Eigen Jeu de Boules-baan. Een privé 
bospad voert u rechtstreeks naar het stille 
waterwingebied en het landgoed Frieswijk, 
beide toegankelijk voor mooie wandelingen.
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Schapenzandweg 3 • 7431 PZ • Diepenveen • Telefoon: 0570 593 666 • INFO@HOTELGAIA . :nl : : :

 www.de-uitkijk.nl

info@de-uitkijk.nl

+31 (0) 548 65 41 17

Puur genieten is waar het om gaat
Landgoed De Uitkijk bevindt zich aan de rand van het 

Nati onaal Park De Sallandse Heuvelrug op de grens met 
Twente. Proef de verfi jnde gerechten, maak een fi etstocht of 

boswandeling en overnacht in een sti jlvolle kamer. 

Hellendoornsebergweg 8
7447 PA Hellendoorn 

De mooie omgeving
 〉〉	Gelegen	op	loopafstand	van	de	Haarlerberg	en	de	Holterberg
 〉〉	Schitterend	natuurgebied	met	uitgestrekte	heidevelden,	waar	

de	korhoenders	nog	vrij	rondlopen
 〉〉	Gratis	wandel-	en	fietsroutes	|	Fietsenstalling		|	Huurfietsen
 〉〉	Ruime	parkeergelegenheid

Het gezellige hotel
 〉〉	17	tweepersoonskamers
 〉〉	Goede	keuken
 〉〉	In	ons	à	la	carte-restaurant	gebruiken	wij	uitsluitend	rundvlees	

van	de	“Limousin”
 〉〉	Alle	kamers	hebben	een	eigen	douche	en	toilet
 〉〉	Goed	toegankelijk	voor	minder	validen
 〉〉	Voor	mensen	die	van	“warmte”	en	gezelligheid	houden

Hotel- Restaurant De Haarlerberg [Familie A. Tijs] 

Kerkweg	18			||		7448	AD	Haarle		||		T	0548	-	595254
www.haarlerberg.nl		||		info@haarlerberg.nl

Hotel-Restaurant	De	Haarlerberg	***	
www.haarlerberg.nl		

	Folder	op	aanvraag

Uitgeroepen tot: 
Hotel van de maand! 
door anWB.
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#Insalland

To do list: 

u	Sterrenkijken op de  

Sallandse Heuvelrug 

u	Sallandse asperges proeven 

u	Wandelen langs de IJssel 

u	Driemaal over de kop in 

het attractiepark 

u	IJs eten bij de boer 

u	Stadswandeling door  

Hanzestad Deventer

u	 . . . . . . . . . . . . 

En dan rest ons nog maar één 
vraag… Blijft u gezellig bij ons 
slapen? Want slechts één dagje 
Salland is echt te kort!

  Slapen



LANDGOED DE UITKIJK

Schone slaapsters gezocht…

…ervaar de rust en de ruimte tijdens een vorstelijke overnachting op 

Havezate Den Alerdinck

Verscholen in het Sallandse coulissenlandschap wacht binnen 

de slotgracht het prachtige landgoed op u. Alwaar u voor één of 

meerdere nachten kunt verblijven met uw familie of vrienden. 

Een gastvrij onthaal valt u ten deel en ’s morgens wordt u verwend 

met een heerlijk ontbijt. Private dining mogelijk.

Voor boekingen en informatie: info@alerdinck.nl 

Bekijk ook onze film op www.alerdinck.nl

Havezate Den Alerdinck  •  Den Alerdinckweg 1, 8055 PE Laag Zuthem  •  Tel.: 0529 408 105

a4 flyer schone slaapsters.indd   1 7-8-2016   15:25:29a5 flyer schone slaapsters.indd   1 9-8-2016   15:53:52

www.hotelraalte.nl

H o t e l - Restaurant 

De Zwaan  
in hart van Salland

Kerkstraat 2 |  8102 EA Raalte
   T 0572-363738  |  info@hoteldezwaan.com

Raalte 0572 - 363738
www.hotelraalte.nl

info@hoteldezwaan.com

Hotel de Zwaan

en in het centrum van Raalte

			

	

	
 

Zwolsestraat 63e | 8101 AB Raalte 
0572-353552 | info@westcordhotelsalland.nl 

www.westcordhotelsalland.nl 

Enterveenweg 10   7461 PB Rijssen   T 0547 - 381572   
info@delangenberg.nl   www.delangenberg.nl

Vakantiewoningen 
tot 6 personen

Groepsaccommodaties
tot 94 personen

Hotels

DEVENTER
Hotel Hanzestadslogement 
“De Leeuw”
Nieuwstraat 25

7411 LG Deventer
0570-610290
info@hoteldeleeuw.nl
www.hoteldeleeuw.nl
Open: hotel dagelijks, schenkerij en snoep- 
winkel wo t/m za 11 - 17 uur. Hanzemuseum 
do en za 11 - 17 uur. Hotel ligt midden in het 
historisch centrum, gevestigd in een rijks-
monument. In deze voormalige stadsbakke-
rij vindt u ook een Hanzemuseum. Het telt 9 
sfeervolle kamers voorzien van kitchenettes 
en een familie-appartement.

DIEPENVEEN
Hotel Gaia
Schapenzandweg 3
7431 PZ Diepenveen
0570-593666
info@hotelgaia.nl
www.hotelgaia.nl
Open: dagelijks 10 - 22 uur. Hotel Gaia 
betovert de nacht met prachtige kamers 
vol beleving. Midden in de natuur, op 
landgoed Rande en vlakbij de IJssel. Er zijn 
vele mooie wandelroutes. En Hanzestad 
Deventer ligt op 3 km afstand. Welkom in 
ons restaurant-café-hotel-market-park.

HAARLE
Hotel Restaurant De Haarlerberg
Kerkweg 18
7448 AD Haarle
0548-595254
info@haarlerberg.nl
www.haarlerberg.nl
Open: gehele jaar m.u.v. winterseizoen. 
Comfortabel familiehotel met restaurant. 
17 Kamers. Uitermate geschikt als startpunt 
voor fiets- en wandelroutes over de 
Sallandse Heuvelrug. Tevens geschikt voor 
vergaderingen.

HELLENDOORN
Landgoed de Uitkijk
Hellendoornsebergweg 8
7447 PA Hellendoorn
0548-654117
info@de-uitkijk.nl
www.de-uitkijk.nl
Open: di t/m zo. Voor de kleine trek 
hebben wij de kleine kaart met o.a. 
pannenkoeken, hamburgers en lekkere 
salades. Wat denkt u van een heerlijke high 
tea in onze serre of als het weer het toelaat 
op één van onze zonnige terrassen? Vroeg 
in het voorjaar kunt u al buiten lunchen of 
dineren op onze overdekte en verwarmde 
veranda; a la carte of een 3-gangen 
keuzemenu.

HOLTEN
Hotel Restaurant De Swarte Ruijter
Holterbergweg 7
7451 JL Holten
0548-596660
info@swarteruijter.nl
www.swarteruijter.nl
Midden op de Holterberg kunt u heerlijk 
dineren en overnachten. De tien luxe 
hotelsuites zijn allen gelegen op de begane 
grond met eigen terras. Het restaurant 
heeft 1 Michelinster.

HOLTEN
Restaurant en Hotel Hoog Holten
Forthaarsweg 7
7451 JS Holten
0548-361306
info@hoogholten.nl
www.hoogholten.nl
Open: dagelijks 8-23 uur. Verscholen in 
het groen, op de Holterberg, vindt u dit 
in 2011 geheel gerenoveerde voormalige 
jachthuis, met 24 comfortabele kamers 
en suites, sauna, solarium, stoombad 
en prachtig terras. Het voortreffelijke 
restaurant is aangesloten bij Jeunes 
Restaurateurs d’Europe.

RAALTE
Hotel Restaurant De Zwaan
Kerkstraat 2
8102 EA Raalte
0572-363738
info@hoteldezwaan.com
www.hotelraalte.com
Drie-sterren familie hotel met 32 kamers 
in het centrum van Raalte met gratis 
gebruiki van overdekt zwembad 30 graden 
verwarmd, Turks stoombad, vrij Wifi. 
Tevens een uitstekende brasserie. Wandel- 
en fietsarrangementen.

RAALTE
WestCord Hotel Salland
Zwolsestraat 63e
8101 AB Raalte
0572-353552
info@westcordhotelsalland.nl
www.westcordhotelsalland.nl
Prachtig hotel in het hart van Salland: 
Raalte. Het hotel is gebouwd in Limburgse 
boerderijstijl, als een oude hoeve, met 
een binnenplaats. Stalling van motoren 
mogelijk. 

Bed & Breakfast 

BATHMEN
Boerderijkamers Klein Arkelsteijn
Arkelsteijnweg 5
7437 SM Bathmen 
+31 570-551635 / +316-17224243
info@kleinarkelsteijn.nl
www.kleinarkelsteijn.nl
Open: gehele jaar. Drie boerderijkamers 
voor 2 personen met veel privacy. Gelegen 
in het mooie Sallandse coulisselandschap. 
Iedere kamer heeft eigen sanitair en een 
gezamenlijk gebruik van een keuken. 
Dichtbij het fietsroutenetwerk.

BROEKLAND
Boerderij ‘De Twicky’s’ Salland
Nieuwe Deventerweg 54
8107 AR Broekland
0570-531951 / 06-55903618
gerardtewierik@gmail.com
Open: dagelijks. Bed and Breakfast in het 
buitengebied van de gemeente Raalte. 
Gezellige woonboerderij met twee 2 pers.
kamers met daarnaast een woonkamer. 
TV, radio en magnetron, douche en toilet. 
Huisdieren toegestaan. Gelegen aan de 
N348 Raalte-Deventer.

BROEKLAND
Plattelandslodge Ramele
Heetkampsweg 4a
8107 PG Broekland
06-53718324
joopvandenenk@gmail.com
www.plattelandslodgeramele.nl
Ruimte, Rust & Gastvrijheid. Vrijstaande 
lodge in een bosperceel onder de rook 
van Raalte. Met grote tuin (veranda) en 
houtgestookte HotTub. De lodge is geschikt 
voor 2/4 personen, te boeken midweek/ 
week/ weekend of lang weekend. Honden 
toegestaan.

DEVENTER
B&B Het groene bed
Groenestraatje 9
7419 CS Deventer
06-21235077 / 0570-545439
info@hetgroenebed.nl
www.hetgroenebed.nl
Open: gehele jaar. In rustige wijk, vlakbij 
het fiets-/voetveer naar het centrum van 
Deventer ligt onze ruime B&B op de 
begane grond. De gasten hebben een 
‘eigen’ entree, douche, toilet, terras, 
leenfietsen, Wi-Fi, kitchenette met koffie- 
en theefaciliteiten en hotelkoelkast. Tevens 
parkeerplaatsen voor de deur.

DEVENTER
B&B Rand van Salland
Paul Schuitemastraat 8
7425 RN Deventer
06-10714439
info@randvansalland.nl
www.randvansalland.nl

Open: gehele jaar. Aan de oostelijke 
rand van Deventer ligt ons vrijstaande 
2-persoons tuinhuis met uitzicht over de 
tuin en het Sallandse coulisselandschap. 
Gasten hebben een eigen entree, 
badkamer, keuken en veranda. Voorzien 
van CV, TV en Wi-Fi. Voor beschikbaarheid 
zie onze website.

DEVENTER
Deventer Bed and Breakfast
Binnensingel 44
7411 PN Deventer
06-42699468
bb.nico@home.nl
www.deventerbedandbreakfast.nl
Open: gehele jaar, 24 uur per dag. 
Vier 2 pers.kamers verdeeld over twee 
verdiepingen. Met apart gastenverblijf.  
Met dakterras. Gelegen in centrum, vlakbij 
het Rijsterborghpark.

DIEPENVEEN
Gastenverblijf De Witte Mees
Boxbergerweg 38
7431 PN Diepenveen
0570-547212/ 06-15450732
gasten@dewittemees.nl
www.dewittemees.nl
De Witte Mees is een smaakvol ingericht 
gastenverblijf voor 2 personen. Ons 
appartement ligt op een kruispunt van 
mooie wandel- en fietsroutes en dicht bij 
de binnenstad van Deventer. Ideale locatie 
voor het verkennen van de stad Deventer 
en de landelijke omgeving.

DIEPENVEEN
Hotel Gaia
Schapenzandweg 3
7431 PZ Diepenveen
0570-593666
info@hotelgaia.nl
www.hotelgaia.nl
Open: dagelijks 10 - 22 uur. Welkom in 
ons restaurant-café-hotel-market-park. 
Hier beginnen de mooiste wandelroutes. 
Zoals de Gouden Driehoek, over landgoed 
Nieuw Rande, landgoed De Haere 
en Landgoed Frieswijk. Een prachtig 
natuurgebied, met op elk landgoed  
zo’n inspirerende plek waar het goed  
vertoeven is.

slapen
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DE TOLPLAS

RIJSSEN
B&B Rijssen
W.H.H. Korteboslaan 61B
7461 PJ Rijssen
0548-514789/ 06-51083885
dorfra@home.nl
www.bedandbreakfastrijssen.nl
Open: gehele jaar. Wij hebben 3 kamers 
geschikt voor 6 personen. 1 met balkon, 
zitkamer met tv en koelkast en Wi-Fi. Aan 
de rand van bossen in Rijssen. 5 minuten 
van uitgaanscentrum, station en leuke 
restaurantjes.

WELSUM
Bed and Breakfast ‘t Kruushuus
IJsseldijk 8
8196 KD Welsum
0570-563776
info@kruushuus.nl
www.kruushuus.nl
Open: gehele jaar. Overnachten in 
stijlvol ingerichte woning gelegen in de 
uiterwaarden van de IJssel. De woning is 
geschikt voor 4 pers. (2 bedsteden). Eigen 
ingang, badkamer, toilet en compleet 
ingerichte keuken. Terras met uitzicht op 
uiterwaarden en pruimenboomgaard.

WELSUM
Gastenverblijf / B&B  
“De Oude Smederij”
IJsseldijk 15
8196 KA Welsum
0571-292393 / 06-24526746
info@deoudesmederij.com
www.deoudesmederij.com
Open: gehele jaar. U verblijft in een 
dijkhuis met fantastisch uitzicht over 
de uiterwaarden. Op korte afstand van 
prachtige Hanzesteden en de Veluwe. 
Eigen ingang, woonkamer/keuken, 
slaapkamer, douche/wc, terras. Geschikt 
voor 2 personen. Tevens hebben we een 
dames- en herenfiets ter beschikking. 

WESEPE
Bed & Breakfast In ‘t Veld 
Velsdijk 10
8124 PP Wesepe
0570-531521/ 06-53596629
info@slapeninhetveld.nl
www.slapeninhetveld.nl
Open: gehele jaar. Gastvrij pension, 
u bent uit! Gelegen aan het fiets- en 
wandelroutenetwerk Salland. Meerdere 
kamers met verblijfsruimte, keuken, 
theetuin met groot terras en fietsenstalling. 
U krijgt een uitgebreid ontbijt en u kunt 
ook bij ons eten. U voelt u thuis! Diverse 
arrangementen.

WIJHE
Bed & Stoete Herxen
Herxen 44
8131 PH Wijhe
0529-497407/0637408574
bedenstoete@gmail.com
bedenstoete.nl
Midden in natuurgebied ‘de Tichelgaten’en 
naast landgoed ‘Windesheim’en de IJssel-
uiterwaarden, kunt u gebruik maken van 
onze Bed&Stoete (2 of 4 personen). Een 
heerlijk rustige plek met uitzicht op het 
meer (met ijsvogels). Heerlijk struinen 
vanaf je voordeur.

Appartementen 

LETTELE
Atelier Het Bouwhuis
Cröddendijk 8
7434 PN Lettele
06-51463812/06-12624418
info@hetbouwhuis.net
www.hetbouwhuis.net
Open: za t/m zo 13 t/m 17 uur. 
Atelier het Bouwhuis Lettele is zeer 
landelijk gelegen op 2 hectare tuinen 
omringd door eeuwenoude eiken en 
beuken. Wij huisvesten de galerie met 
verkooptentoonstellingen binnen/
buiten van actuele beeldende kunst, de 
vergaderlocatie, de residentie/logies voor 
max. 2 personen. 

OLST
Zuidvelde
Randerstraat 3
8121 PM Olst
0570-591389
w_boschloo-tenhave@hotmail.com
www.zuidvelde.com
Open: gehele jaar. 3 leuke appartementen 
voor 2-4 personen. Eigen ingang, keuken, 
sanitair en terras. Op loopafstand van de 
landgoederen de Haere en Nieuw Rande. 
Tevens kleine camping.

RAALTE
Tuinappartement Kappert
Meidoornlaan 45
8102 ZN Raalte
0572-353279
info@tuinappartement.nl
www.tuinappartement.nl
Open: gehele jaar. Het tuinappartement 
ligt vijf minuten lopen van het centrum en 
biedt plaats voor maximaal twee personen. 
Gratis parkeren.

WESEPE
Erve Klijnevink-Luxe 
Boerderijappartementen
Broeklanderweg 4
8124 PT Wesepe
0570-531103
info@erveklijnevink.nl
www.erveklijnevink.nl
Open: gehele jaar. Twee luxe 
boerderijappartementen (2-4 pers). Vrij 
gelegen in het Sallandse coulisselandschap 
tussen IJssel en Sallandse Heuvelrug. 
Uitzicht op natuur en koeien. Smaakvol 
verbouwde 19e eeuwse stal met 
hedendaags comfort. ‘s Zomers koele 
airconditioning en ‘s winters aangename 
vloerverwarming. TV/internet.

Boerderijlogies 

BROEKLAND
Plattelandslodge Ramele
Heetkampsweg 4a
8107 PG
Broekland
06-53718324
joopvandenenk@gmail.com
www.plattelandslodgeramele.nl
Ruimte, Rust & Gastvrijheid. Vrijstaande 
lodge in een bosperceel onder de rook 
van Raalte. Met grote tuin (veranda) en 
houtgestookte hottub. De lodge is geschikt 
voor 2/4 personen, te boeken midweek/ 
week/ weekend of lang weekend. Honden 
toegestaan.

DIEPENVEEN
Boerderij ‘de Kleine Wildenberg’ 
Wildenbergsweg 6
7431 PW Diepenveen
0570-600794
info@dekleinewildenberg.nl
www.dekleinewildenberg.nl
Open: gehele jaar. Lekker slapen, 
buiten zijn en genieten van elkaar 
en de omgeving. Overnachten in 
één van de moderne comfortabele 
landappartementen of in een heuse 
pipowagen met eigen hottub! Beleef het 
platteland Boerologisch en geniet van de 
rust, ruimte en gastvrije zorg! Kleinschalig 
– Logeren – Welzijn - Ontspannen

HEETEN
B&B De Aarnink
Holterweg 46
8111 NR Heeten
06-20928188
info@deaarnink.nl
www.deaarnink.nl
Open: gehele jaar. Bed&Breakfast in 
monumentale boerderij uit 1850, 1 km 
buiten Heeten. Overnachten in een van 
de vijf kamers of appartementen op een 
melkveebedrijf. Fiets- en wandelroutes zijn 
aanwezig. De kamers hebben privé sanitair, 
TV, Wi-Fi en een eigen entree.

HOLTEN
B&B Boerderij Zorgvliet
Larenseweg 106
7451 NA Holten
0573-221102
aloys.meulenbroek@gmail.com
Open: gehele jaar. 3 kamers, 6 
slaapplaatsen onder het grasdak. U kunt 
een maaltijd kiezen uit eigen groente 
tuin. Gerrie Marsman bakt elke woensdag 
brood en koekjes in haar authentieke 
veldoven. Ambachtelijke streekproducten. 
Zandtapijt strooien!

LETTELE
Vakantieboerderij Oosterwijk
Oerdijk 101
7434 RA Lettele
06-18904357
vakantieboerderijoosterwijk@
gmail.com
www.vakantieboerderijoosterwijk.nl
Open: gehele jaar. Rustig en landelijk 
gelegen, ruime, goed uitgeruste, 4pers.
vakantiewoning in een authentieke 
boerderij op een melkveebedrijf 8 
kilometer van Deventer. De woning is 
gelijkvloers, heeft een tuin en weids 
uitzicht. Ideale uitvalsbasis voor de vele 
wandel- fiets- en mountainbikeroutes in 
Salland.

SCHALKHAAR
Fam. Beltman
Weseperweg 6
7433 RM Schalkhaar
0570-531347
vakantieboerderij@online.nl
www.vakantieboerderij.myweb.nl
Vrijstaand vakantiehuis naast boerderij. 
Geschikt t/m 12 pers. Een slaapkamer 
met hemelbed. Ligbad, terras, grasveld, 
zandbakken en schommel aanwezig.

HAARLE
Vakantieboerderij Salland
Raalterdijk 1a
7448 RA Haarle
0548-595294
info@vakantieboerderijsalland.nl
www.vakantieboerderijsalland.nl
Open: gehele jaar. Welkom bij de 
Vakantieboerderij Salland en de Sallandse 
Heuvelrug! Liefhebbers van wandelen en 
fietsen zijn bij ons aan het goede adres. 
Ook zakelijke gasten zullen het hier prima 
naar de zin hebben. Vakantieboerderij 
Salland heeft 3 boerderijkamers 
en 2 appartementen. Alle kamers/
appartementen hebben een tv, Wi-Fi, 
eigen sanitair, entree, terras en veel 
privacy.

HEETEN
B&B De Werkelijkheid
Dorpsstraat 22
8111 AD Heeten
06-13989938
marbusswil@hotmail.com
www.dewerkelijkheid.com
Open: gehele jaar voor twintig euro 
p.p.p.n. We hebben een knusse ruimte 
ingericht met eigen huiskamer, ingang en 
toilet en een slaapkamer met twee bedden. 
Gasten hebben gratis toegang tot de 
meditatieruimte en stenentuin en kunnen 
bij ons steppen huren.

HEETEN
Recreatiebedrijf de Maathoeve, 
Groepshotel-Groepsruimte-
Landwinkel
Witteveenseweg 23
8111 RP Heeten
06-33104950
info@maathoeve.nl
www.maathoeve.nl
Recreatiebedrijf met Landwinkel, 
groepsruimte en groepshotel. Voor (kook)
workshops, Disc Golfbaan, familieskelters, 
pluktuin, speelschuur, streekproducten enz.
Speel een spel en proef de streekproducten 
op onze boerderij, leuk voor jong en 
oud. Nieuw is ons luxe groepshotel met 
40 bedden, 15 kamers met eigen sanitair 
en ir.sauna. Doordeweeks verhuur Bed & 
Breakfast kamers.

HEINO
B&B De Hortensia
Twentseweg 13
8141 PP Heino
0572-392665 / 06-42235352
info@dehortensiaheino.nl
www.dehortensiaheino.nl
Open: gehele jaar. Bijzondere B&B, 
prachtige locatie in het groene 
buitengebied van Heino aan de 
Sallandroute bij fietsroutepunt 4.  
Er zijn vier ruime comfortabele 2 pers. 
kamers waarvan twee zijn uit te breiden 
voor 4 personen. Kinderstoel en bedje 
eventueel beschikbaar. Overdekte 
fietsenstalling.

HELLENDOORN
De Reggestee
Hancateweg Oost 5
7447 TL Hellendoorn
06-30703381
info@dereggestee.nl
www.dereggestee.nl
Zoekt u rust, ruimte en comfort, in 
een prachtig groene wandel- en fiets-
omgeving, kom dan bij ons logeren in 
een monumentale boerderij anno 1736 
(7-persoons) of in onze B&B (2-persoons). 
U bent van harte welkom! 

HELLENDOORN
Tonia’s Hoeve
Knollenhaarweg 1
7447 PP Hellendoorn
0548-656836 en 06-30536837
info@toniashoeve.nl
www.toniashoeve.nl
Open: gehele jaar. Tonia’s Hoeve is gelegen 
op een voormalig boerenerf met daarop 
een karakteristieke Saksische boerderij.  
De B&B bevindt zich in de boerderij.  
Het is een sfeervolle kamer voor twee 
personen. Kwaliteitsmatrassen, tv, luxe 
badkamer, eigen toegangsdeur en privé 
buitenterras.

HOLTEN
B&B Mevr. Paalman
Oude Deventerweg 15
7451 CM Holten
0548-361341
Bed and Breakfast met 2 kamers, in totaal 
4 bedden. In het centrum van Holten, 
gemakkelijk bereikbaar vanaf station 
Holten.

HOLTEN
Keizers Marinus
Doorlopende dijk 2
7451 MH Holten
0548-364881
hhaasnoot-vastrick@hetnet.nl
www.keizersmarinus.nl
Open: gehele jaar. Bed and Breakfast in 
het kookhuis vlakbij de boerderij op ca. 3 
km van de Holterberg, voorzien van TV, 
keukentje en een gezellig zitje. Via een 
ladder kunt u naar boven, naar de bedden. 
Max. 2 personen.

LAAG ZUTHEM
Historische Buitenplaats  
Den Alerdinck
Den Alerdinckweg 1
8055 PE Laag Zuthem
0529-408105
fleur.koning@alerdinck.nl
www.alerdinck.nl
Overnachten is mogelijk in één van 
de rentmeesters woningen (6 pers). 
Vrijstaand, stijlvol ingericht en voorzien 
van alle comfort. Tevens mogelijk op Den 
Alerdinck: uw exclusieve huwelijksfeest 
(met overnachting in het Koningshuis), 
seminar, congres of vergadering.

LETTELE
Bigstee Bed en Breakfast
Bathmenseweg 38a
7434 PZ Lettele
06-48201949
info@bigstee.nl
www.bigstee.nl
Vrijstaande tuinkamer dichtbij Lettele. In 
de zit-slaapkamer met royale badkamer, 
gratis Wi-Fi. Maaltijden met biologische- 
en huisgemaakte producten. Goede 
uitvalsbasis voor Deventer, Raalte, Holten, 
Zutphen, hele jaar geopend. Gastvrijheid 
daar draait het om: we komen graag 
tegemoet aan uw wensen.

LETTELE
Erve Klein Koerkamp
Koerkampsweg 4
7434 RE Lettele
0570-551490
koerkamp4@hetnet.nl
www.ervekleinkoerkamp.nl
Open: gehele jaar (behalve Kerst en 
Oud en Nieuw). Bed & Breakfast op een 
landelijk gelegen melkveebedrijf op 8 km 
van Deventer. Met drie 2 pers. kamers, 
grote woonkamer, kleine keuken, terras en 
jeu de boules. Tevens geheel ingericht 2 
pers. appartement.

LUTTENBERG
B&B ‘t Zwaluwnest
Hellendoornseweg 83
8105 ST Luttenberg
06-29480393
tzwaluwnest@outlook.com
www.tzwaluwnest.nl
Open: gehele jaar. Onderaan de 
Luttenberg fraai gelegen vrijstaand 
huisje met groot overdekt terras en veel 
privacy. Ruime woonkamer met Wi-Fi, 
volledig uitgeruste keuken (combi-oven, 
vaatwasser), slaapkamer met tweepersoons 
boxspring. Ideale basis voor het ontdekken 
van Salland per fiets of te voet

LUTTENBERG
BuitenOosten B&B
Looweg 17
8105 SL Luttenberg
06-12955880 / 06-52223431
welkom@buitenoosten.nl
www.buitenoosten.nl
Fraai aan de voet van de Luttenberg 
gelegen B&B in monumentale boerderij 
(1748) met drie sfeervolle kamers, waarvan 
één bedstee. Inrichting van vintage design 
tot eigen ontwerpen. Op loopafstand van 
natuurgebieden en wandel- en fietsroutes. 
En een schitterend uitzicht over de 
Sallandse Heuvelrug.

LUTTENBERG
De Huttert/ Vekabo logeerbedrijf 
2011
Nieuwe Twentseweg 3
8105 SE Luttenberg
0572-301274
info@dehuttert.nl
www.dehuttert.nl
Appartementen * Camping * 
Theeschenkerij. Open gehele jaar. De 
Huttert beschikt over luxe moderne 
appartementen voor 4 personen (begane 
grond), 1 plattelandskamer (gezinskamer) 
2 tot 4 personen met gratis WiFi. In onze 
theeschenkerij kunt u ontbijten en “eten 
wat de pot schaft”. Ruime speelweide met 
zandbak, glijbaan, trampoline, skelters 
en klimtoestel. Ideaal beginpunt voor 
eindeloze fiets- en wandeltochten. U kunt 
hier bijvoorbeeld moutainbiken onder 
begeleiding van Maarten Nijland. Gelegen 
in een landelijk gebied, aan de voet van de 
Sallandse Heuvelrug, bij fietsknooppunten 
6-33, dichtbij het Pieterpad. Ook uw paard 
kunt u meenemen op uw vakantie! 

NIJVERDAL
B&B het Wierdense veld
Dalkruid 31
7443 LE Nijverdal
06-30867345
info@hetwierdenseveld.nl
www.hetwierdenseveld.nl
Open: gehele jaar. Onze B&B vindt u 
midden in natuurgebied “het Wierdense 
veld” met de Sallandse Heuvelrug en 
de Reggestreek binnen handbereik. De 
B&B heeft 2 kamers met eigen douche 
en toilet tot max. 6 personen. Voor 
de gasten verzorgen wij een heerlijke 
streekproducten-ontbijtmand. Ook voor 
een bezoek aan evenementen bent u bij 
ons welkom.
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88    8988  

sla
pe

n



NATUUR CAMPING EN NATUURKAMPEERTERREIN

De Vrolijk 

Het terrein ligt in het bos en heeft open grasvelden. Trekkersveld  
met picknicktafels, overdekte speelparadijs. Ruimte voor grote caravans  

en campers. Zwemmen, roeien en vissen in de natuur vijver.

Voor meer informatie en reserveren: www.campingdevrolijk.nl

Rust, Ruimte & Natuurbeleving

adres: Wittendijk 4
7245 RS Laren (Geld.)

Verbindingsweg 2a • 8151 PP Lemelerveld
Tel: 0572 371525 • E-mail: info@campingheidepark.nl

Op de rand van het Vechtdal en Salland
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Charme Camping Heidepark is een heerlijke camping 
met kampeerplaatsen op grote en kleine velden.
–  Elk veld heeft zijn eigen speeltuin en aangezien de 

kampeerplaatsen voornamelijk aan de buitenranden 
van het veld zijn geeft dit veel ruimte om lekker te spelen.

–  Er is zijn recente sanitair gebouwen en op alle velden 
zijn comfortplaatsen.

–  Tevens verhuren wij luxe safaritenten en privé sanitair 
op diverse plekken.

–  Wifi  is overal mogelijk en u kunt bij ons terecht met 
de ACSI-, ANWB Campingkey- en Bestdeal kaart in de 
acceptatieperiode.

SVR-KAMPEREN BIJ DE BOER 
APPARTEMENTEN TE HUUR 

Fam. Boschloo | Randerstraat 3 | 8121 PM | Olst 
www.zuidvelde.com

Bijzondere ambiances, verrassende locaties. 
Ervaar waar de kleine Sallandse podia groot 
in zijn.

❖ THEATER Podium Heino ◆ Heino | www.podiumheino.nl
❖ HOFtheater ◆ Raalte | www.hoftheater.nl
❖ Culture Club de Haere ◆ Olst | www.cultureclubdehaere.nl
❖ Cultuurhuus Braakhekke ◆ Bathmen |  
 www.cultuurhuusbraakhekke.nl
❖ Dorpskerk ◆ Bathmen |  
 www.muziekkringbathmen.nl
❖ School van Frieswijk ◆ Schalkhaar |  
 www.schoolvanfrieswijk.nl
❖ De Fermerie ◆ Deventer | www.fermerie.nl
❖ Nicolaas Concerten ◆ Wesepe | www.denicolaasconcerten.nl
❖ Kulturhus Dijkerhoek ◆ Holten |  
 www.kulturhusdijkerhoek.nl

❖  UITfestival Salland ◆  zondag 10 september 2017 |  
 Dé start van het theaterseizoen!

Campings 

BATHMEN
Boerderij-Camping ‘De Flierweide’
Traasterdijk 16
7437 RZ Bathmen
0570-541478 / 06-23640784
info@flierweide.nl
www.flierweide.nl
Open: 15 mrt-1 nov. Rustig en landelijk 
gelegen camping met veel ruimte, aan de 
rand van het Traasterbos en 300 m van het 
gemoedelijke en gezellige dorp Bathmen. 
Uitstekend verwarmd sanitair gebouw met 
luxe voorzieningen, royale comfortplaatsen 
met TV aansluiting en wifi. Tevens nieuwe 
camperplaatsen en vakantiechalet.

BATHMEN
DE COOLEWEE
Arkelsteijnweg 6
7437 SM Bathmen
0570-541103
camping@coolewee.nl
www.coolewee.nl
Open: 15 mrt tot 31 okt. Boerencamping 
met daarnaast verschillende activiteiten om 
gezellig en actief bezig te zijn speciaal voor 
groepen en families, ook vergaderruimte. 
Naast handboogschieten zijn er ook nog 
andere activiteiten zoals klootschieten, Jeu 
de Boules en boerengolf / klompjesgolf. 
Tevens Rustpunt, een camping met 
verhuur van 2-5 pers. vakantiechalet.

BATHMEN
S.V.R. camping ‘De Hoge Moât’
Braakmanssteeg 6A
7437 PV Bathmen
0570-541493
info@dehogemoat.nl
www.dehogemoat.nl
Open: 1 apr - nov. De SVR camping ligt 
in een zeer rustig, landelijk gebied. 4 km 
van het gezellige Bathmen. Een kleine 
camping met 25 plaatsen waar rust, ruimte 
en betaalbaarheid voorop staat. Tevens 
verhuur van 2 pers. volledig ingerichte 
vakantiechalet. Gratis Wi-Fi Hotspot.

BUSSLOO - WILP
Kampeerhoeve Bussloo
Grotenhuisweg 50
7384 CT Bussloo - Wilp
06-20981659
piethulscher@
kampeerhoevebussloo.nl
www.kampeerhoevebussloo.nl
Open: 1 apr - 31 okt. Luxe sfeervolle 
kampeerhoeve, rust en natuur, 
recreatieplas Bussloo op loop afstand, 34 
ruime comfortplaatsen, nieuw sfeervol 
toiletgebouw met vloerverwarming, 
prachtige wandel en fiets omgeving aan 
de rand van IJssel en de Veluwe. Deventer, 
Zutphen en Apeldoorn op fietsafstand. 10 
camperplaatsen, 1 verhuurcaravan. 

DEVENTER
Stadscamping Deventer
Worp 12
7419 AD Deventer
0570-613601 / 0570-615945
deventer@stadscamping.eu
www.stadscamping.eu
Stadscamping Deventer het hele jaar open. 
Ze ligt aan De IJssel pal tegenover het 
prachtige stadsfront. Het pontje brengt 
je in een ommezien midden in de stad. 
Vanaf de camping is het heerlijke fietsen, 
zwemmen en zwerven langs de rivier.

HAARLE
De Heidebloem Recreatie 
Oude Deventerweg 8
7448 RL Haarle
0572-321509
info@deheidebloemrecreatie.nl
www.deheidebloemrecreatie.nl
Open: 31 mrt t/m 15 okt. Camping met 
50 royale comfortplaatsen. Zeer landelijk 
gelegen aan de rand van het Nationaal 
Park De Sallandse Heuvelrug. Veel wandel- 
en fietsmogelijkheden.

HARFSEN
Camping de Waterjuffer
Jufferdijk 4
7217 PG Harfsen
0573-431359
info@campingdewaterjuffer.nl
www.campingdewaterjuffer.nl
Open: 31 mrt - 1 okt. Camping de 
Waterjuffer is een uniek paradijsje prachtig 
gelegen in het aantrekkelijke Achterhoekse 
coulisselandschap nabij Lochem, Gorssel 
en de Hanzesteden Zutphen en Deventer. 
Onze camping staat bekend om zijn zeer 
ruime plaatsen in een groene omgeving, 
waarbij rust centraal staat.

HEINO
Camping Heino
Schoolbosweg 10
8141 PX Heino
0572-391564
info@campingheino.nl
www.campingheino.nl
Open: 27 mrt t/m 30 sep. Ons doel is uw 
thuis gevoel. Ontspannen vakantie vieren 
van één tot tachtig. Overdekt zwembad, 
overdekte speeltuin, restaurant, snackbar 
en animatie. U moet het zelf komen 
ervaren.

HELLENDOORN
Natuurcamping Eelerberg
Ossenkampweg 4
7447 PR Hellendoorn
06-51340919
camping@camping-eelerberg.nl
www.eelerberg.nl
Open: 15 apr - 15 sept 2017. Kamperen, 
waar de natuur je thuis is! “een zeldzaam 
mooi plekje in Nederland” (volgens 
één van onze gasten) met 76 ruime, 
toeristische plaatsen. Modern sanitair, 
speeltoestellen, speelbos, openlucht 
zwembad en kinder-natuuractiviteiten. 
Te huur: zomerhuisje, trekkershutten en 
kampeerbungalows. Heerlijke wandel-en 
fietsomgeving.

HOLTEN
Camping De Holterberg
Reebokkenweg 8
7451 HL Holten
0548-361524
info@campingdeholterberg.nl
www.campingdeholterberg.nl
Gezinscamping op de Holterberg gelegen 
temidden van vele kilometers wandel- en 
fietsroutes. 250 kampeerplaatsen maar 
ook luxe stacaravans en trekkers-hutten. 
Verwarmd zwembad en verschillende 
speeltuinen waaronder een overdekte 
speeltuin. Tijdens vakanties een 
recreatieprogramma voor jong en oud.

HOLTEN
Plattelandscamping Ideaal
Schreursweg 5
7451 RG Holten
0548-361725
info@campingideaal.nl
www.campingideaal.nl
Open: 1 apr - 1 nov. Camping Ideaal, 
gelegen nabij de Holterberg en het dorp 
Holten. 5 baans Jeu de Boules, wandel- 
en fietsroutenetwerk, trampolines, 
shetlandpony verhuur, schoon sanitair en 
gratis Wi-Fi op de plaats. Ook geschikt 
voor campers en Pieterpadwandelaars. 
Gemeentelijk buitenzwembad op 500 
meter. SVR camping

LAREN
Natuurcamping De Vrolijk
Wittendijk 4
7245 RS Laren
0573-401941
de.vrolijk@planet.nl
www.campingdevrolijk.nl
Rust, ruimte en natuurbeleving. Het terrein 
ligt in het bos en heeft open grasvelden. 
Trekkersveld met picknicktafels, overdekt 
speelparadijs. Ruimte voor grote caravans 
en campers. Zwemmen, roeien en vissen in 
de natuurvijver.

LEMELERVELD
Charme Camping Heidepark
Verbindingsweg 2a
8151 PP Lemelerveld
0572-371525
receptie@campingheidepark.nl
www.campingheidepark.nl
Open: 1 apr - 30 sept. Kleinschalige 
kindvriendelijke gezinscamping voorzien 
van alle gemakken. Nieuw sanitairgebouw, 
binnenspeeltuin en Zuid-Europees 
zwembad met aparte kinder- en 
kleuterbaden. Gelegen waar Salland, 
Twente en het Vechtdal samenkomen dus 
lekker fietsen en wandelen in een van de 
mooiste regio’s van Nederland.

LUTTENBERG
Camping De Huttert/ Vekabo 
logeerbedrijf 2011
Nieuwe Twentseweg 3
8105 SE Luttenberg
0572-301274
info@dehuttert.nl
www.dehuttert.nl

Camping * Theeschenkerij / 
Vergaderlocatie * Appartementen. De 
camping is geopend van 15 mrt t/m 
okt. Gezellige, verzorgde camping 
met trekkersveldje. Ruime plekken 
voorzien van water - elektra - gratis wifi. 
Luxe verwarmd toiletgebouw. In onze 
theeschenkerij kunt u ontbijten en “eten 
wat de pot schaft”. Ruime speelweide 
met speeltoestellen. Ideaal beginpunt 
voor eindeloze fiets- moutainbiken en 
wandeltochten. Gelegen in een landelijk 
gebied, aan de voet van de Sallandse 
Heuvelrug, tussen fietsknooppunten 6-33, 
dichtbij het Pieterpad. Ook uw paard kunt 
u meenemen op uw vakantie! 

LUTTENBERG
Vakantiepark De Luttenberg
Heuvelweg 9
8105 SZ Luttenberg
0572-301405
receptie@luttenberg.nl
www.luttenberg.nl
Open: apr t/m okt. Kindvriendelijk en 
overzichtelijk vakantiepark met mooie 
comfort-campingplaatsen voorzien 
van diverse speeltuintjes en 5* sanitair. 
Comfortabele Bergalows en mooie 
safaritenten te huur. Het park is fraai 
gelegen aan de bosrand van de 
Luttenberg. Overdekt zwembad met 
peuterbad, buitenbad met familieglijbaan, 
gezellige brasserie en snackcorner, 
tennisbaan, midgetgolf enz. Elke dag een 
vakantiedag op de Luttenberg!

NIEUW HEETEN
Vakantiepark Sallandshoeve
Holterweg 85
8112 AE Nieuw Heeten
0572-321342
info@sallandshoeve.nl
www.vakantieparksallandshoeve.nl
Open: ma t/m vr 9 -17 uur en za & 
zo wisselende tijden. Kleinschalige 
camping gelegen aan de voet 
van de Sallandse heuvelrug. Luxe 
kampeer& camperplaatsen (100 m2) 
met CAI, water/afvoer op de plaats.
De camping beschikt over Wifi(gratis), 
een binnenzwembad, restaurant, 
(snack)bar met afhaalmaaltijden en 
animatie(schoolvakanties). Kortom, 
zorgeloos genieten op Camping 
Sallandshoeve!

NIJVERDAL
Camping de Noetselerberg
Holterweg 116
7441 DK Nijverdal
0548-612665
noetselerberg@ardoer.com
www.ardoer.com/noetselerberg
Open: 1 apr t/m 29 okt. Familiecamping 
met 225 toeristische plaatsen en 
verhuurmogelijkheden. Wifi op de hele 
camping. Subtropisch overdekt zwembad 
met waterglijbaan en piratenschip. 
Overdekte speeltuin, op vele velden 
speeltuintjes, recreatieteam in de 
schoolvakanties. Aan het Nationaal Park de 
Sallandse Heuvelrug en dichtbij Nijverdal. 
Kom genieten!
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NOTTER/NIJVERDAL
De Grimberghoeve
Klokkendijk 14
7467 PD Notter/Nijverdal
0548-513292
info@grimberghoeve.nl
www.grimberghoeve.nl
Open: ma t/m za. Landschapscamping 
(SVR) met kleine kinderboerderij, 
speeltuintje, skelters en kleine rijpony. 
Tevens theeschenkerij, huifkarverhuur, 2-10 
pers. fietstreinen te huur, boerenklompgolf 
en 5 pers. luxe vakantiewoning in een 
hooiberg te huur.

OLST
Camping ’t Haasje
Fortmonderweg 17
8121 SK Olst
0570-561226
info@kampeeridee.eu
www.kampeeridee.eu
Open: 15 apr tot 30 sept. Gezellige 
familiecamping aan de IJssel. Met 
verwarmd openluchtzwembad, speeltuin, 
café/bar en restaurant. Gelegen in een 
grote bocht aan de IJssel.

RAALTE
Familievakantiepark 
Krieghuusbelten
Krieghuisweg 19
8102 SV Raalte
0572-371575
info@krieghuusbelten.nl
www.krieghuusbelten.nl
Open: 1 jan - 1 okt. Zeer kindvriendelijk 
vakantiepark met ruime plaatsen 
voorzien van alle comfort. Speeltuintjes 
over het gehele park verdeeld, grote 
indoorspeeltuin, overdekt zwembad (30°C) 
met 50m waterglijbaan voorzien van led-
verlichting, bubbelbank en peuterbad, 
midgetgolfbaan, tennisbaan, sportvelden 
en nog veel meer! Het park biedt u diverse 
aantrekkelijke arrangementen voor zowel 
een kort als lang verblijf.

RIJSSEN
Park Camping De Goolne Ket’n
Kruisweg 2
7461 ZV
Rijssen
0548-513387
info@degoolneketn.nl
www.degoolneketn.nl
Open: 1 apr tot 1 okt. Rustige camping met 
een parkachtige uitstraling gelegen aan de 
rand van Rijssen. Honderden hectares bos 
en heidevelden nodigen uit tot prachtige 
fiets- en wandeltochten. De camping 
heeft 45 ruime jaarplaatsen en 30 ruime 
toeristische plaatsen.

SCHALKHAAR
S.V.R. Camping de Kleine Lippe
Malbergerweg 4 A
7433 RR Schalkhaar
0570-531328
dekleinelippe@hotmail.com
www.dekleinelippe.nl
Open: 15 mrt-15 okt. SVR camping 
De kleine Lippe. Een goed verzorgde 
kleine rustige en landelijke camping 
tussen Deventer 6 km en Raalte. Kleine 
prijs inclusief douchen en internet. Ook 
geschikt voor campers. Seizoenplaatsen 
beschikbaar. Veel wandel en fietsplezier. 

WELSUM
Camping ‘De Stuurmanskolk’
IJsseldijk 85
8196 KC Welsum
0570-561470
info@destuurmanskolk.nl
www.destuurmanskolk.nl
Open: gehele jaar. Gezellige 
familiecamping, zeer ruime plaatsen en 
uitstekend sanitair. Ligging in de Sallandse 
IJsselvallei. De Veluwe en Deventer zijn op 
fietsafstand. Voor de kinderen fantastische 
kolk voor waterplezier. Tevens verhuur 
prachtige chalets en ruime verharde 
camperplaatsen.

Minicampings 

BATHMEN
Boerderij-Camping ‘De Flierweide’
Traasterdijk 16
7437 RZ Bathmen
0570-541478 / 06-23640784
info@flierweide.nl
www.flierweide.nl
Open: 15 mrt-1 nov Rustig en landelijk 
gelegen, 300 m van het gemoedelijke en 
gezellige dorp Bathmen. Camping waar 
rust, ruimte, en betaalbaarheid voorop 
staat. Uitstekend verwarmd sanitair 
gebouw met luxe voorzieningen, royale 
comfortplaatsen met TV aansluiting en 
wifi. Tevens nieuwe camperplaatsen en 
vakantiechalet.

BATHMEN
De Coolewee
Arkelsteijnweg 6
7437 SM Bathmen
0570-541103
camping@coolewee.nl
www.coolewee.nl
Open: 15 mrt tot 31 okt. Rustige en mooie, 
besloten SVR familiecamping met 
25 plaatsen. Dit is hét startpunt voor 
verschillende fiets- en wandelroutes. 
Maar ook dichtbij ‘de Oude Schipbeek’ 
waar je prachtig kunt (kano)varen. Voor 
de kleinkinderen zijn er voldoende 
speelfaciliteiten. 

BATHMEN
S.V.R. camping ‘De Hoge Moât’
Braakmanssteeg 6A
7437 PV Bathmen
0570-541493
info@dehogemoat.nl
www.dehogemoat.nl
Open: 1 apr - nov. De SVR camping ligt 
in een zeer rustig, landelijk gebied. 4 km 
van het gezellige Bathmen. Een kleine 
camping met 25 plaatsen waar rust, ruimte 
en betaalbaarheid voorop staat. Tevens 
verhuur van 2 pers. volledig ingerichte 
vakantiechalet. Gratis Wi-Fi Hotspot.

BROEKLAND
Natuurcamping de Joxhorst
Ramelerdijk 7/9
8107 AZ
Broekland
0572-364364 / 0572-361156 / 06-
23135402
dejoxhorst@live.nl
www.joxhorst.nl
Open: apr - okt. Camping met klein 
aantal plaatsen op een door boswal 
omzoomd terrein. O.a. trekkershut en 
safaritent te huur. Spelen en zwemmen 
in de zwemvijver, een warm bad in een 
houtgestookte badkuip, hout sprokkelen 
en een vuurtje stoken, op onze camping 
staat genieten centraal. Ingerichte keuken 
evenals eco-afwasmiddel, shampoo ed. 
aanwezig. Ideale plek voor fietsers, maar 
ook voor gezinnen met jonge kinderen

BUSSLOO - WILP
Kampeerhoeve Bussloo
Grotenhuisweg 50
7384 CT Bussloo - Wilp
06-20981659
piethulscher@
kampeerhoevebussloo.nl
www.kampeerhoevebussloo.nl
1 apr - 31 okt. Luxe sfeervolle kampeer-
hoeve, rust en natuur, recreatieplas 
Bussloo op loop afstand, 34 ruime 
comfortplaatsen, nieuw sfeervol 
toiletgebouw met vloerverwarming, 
prachtige wandel en fiets omgeving aan 
de rand van IJssel en de Veluwe. Deventer, 
Zutphen en Apeldoorn op fietsafstand. 10 
camperplaatsen, 1 verhuurcaravan. 

DIEPENVEEN
Boerderijcamping De Kleverkamp
Wechelerweg 39
7431 PD Diepenveen
0570-620812
info@dekleverkamp.nl
www.dekleverkamp.nl
Open: hele jaar. Een rustige camping 
bij een boerderij die nog in bedrijf 
is. 40 Ruime plaatsen en een paar 
speeltoestellen voor de allerkleinsten. Ook 
seizoensplaatsen mogelijk.

HAARLE
De Heidebloem Recreatie 
Oude Deventerweg 8
7448 RL Haarle
0572-321509
info@deheidebloemrecreatie.nl
www.deheidebloemrecreatie.nl
Open: 31 mrt t/m 15 okt. Camping met 
50 royale comfortplaatsen. Zeer landelijk 
gelegen aan de rand van het Nationaal 
Park De Sallandse Heuvelrug. Veel wandel- 
en fietsmogelijkheden.

HAARLE
SVR Camping de Molenhoek
Molenweg 63
7448 RD Haarle
0548-595470
svrmolenhoek@hotmail.com
www.svr-haarle.nl
Open: 1 apr - 31 okt. SVR Camping 
de Molenhoek is een camping met 15 
ruime kampeerplaatsen, gratis wifi, 
speeltoestellen en recreatieruimte. De SVR 
camping ligt op ca. 150 m van Nationaal 
Park De Sallandse Heuvelrug. Tevens 2 
stacaravans te huur.

HELLENDOORN
Boerderijcamping ’t Vosje 
Mr. Werkmanstraat 24
7447 RZ Hellendoorn
0548-681376
b.tigchelhoff@kpnplanet.nl
www.boerderijcampingtvosje.nl
Rustige boerderijcamping waarvan de 
boerderij nog in bedrijf is. 20 Ruime 
plaatsen een speeltuin en speelweide 
aanwezig. Tevens is er een vakantiehuisje 
voor 5 personen.

CAMPING DE HOGE MOAT

HOLTEN
Boerderij ‘de Elshof’
Geskesdijk 34
7451 RL Holten
0548-362165
elshof@kpnplanet.nl
www.deelshof.nl
Open: 1 apr - 31 okt. Minicamping met 
speel- en zandbak, mooi uitzicht op de 
Holtense landerijen, aan de voet van de 
Holterberg. Het boerenbedrijf bestaat uit 
pluimvee, koeien, jongvee en paarden. 
Tevens huifkarverhuur.

HOLTEN
S.V.R. Mini Camping ‘ter Stal’
Vijfhuizenweg 12
7451 LH Holten
0548-362801
j.terstal@hetnet.nl
www.minicampingterstal.nl
Open: apr t/m okt. Knusse boerencamping 
voor rustzoekers, 20 plaatsen. Aan de 
voet van het Nationaal Park De Sallandse 
Heuvelrug. Gunstig gelegen nabij het 
Pieterpad en Marskramerpad. Tevens 
paardenstal aanwezig. Gratis Wi-Fi.

LEMELERVELD
Natuurkampeerterrein 
‘De Rietkraag’
Weerdhuisweg 44A
8152 DN
Lemelerveld
0572-372601 
info@derietkraag.com
www.derietkraag.com
Open: 31 mrt t/m 2 oktober. 
Natuurkampeerterrein de Rietkraag. 
Comfortabel kamperen in de natuur. 
Gelegen tussen landerijen en aan het 
Overijssels kanaal. Vissen en Kanoën 
mogelijk. Grote kampeerplaatsen bieden 
veel privacy, zand-waterplaats met 
waterpomp voor kinderen. Slecht weer 
voorziening, luxe sanitair, pizza-oven, wifi, 
houtkachel, broodjes service, dierenweide. 
Honden toegestaan. 

LUTTENBERG
Minicamping De Sent
Vondervoortsweg 9
8105 SK Luttenberg
06-50668322
info@desent.nl
www.desent.nl
Open: 15 mrt t/m 1 nov. Minicamping met 
15 plaatsen met speelweide, goede sanitaire 
voorzieningen, stalling van paard mogelijk.

MARIËNHEEM
Camping ‘t Linderhof
Raamsweg 23
8106 RH Mariënheem
06-10808636
info@campinglinderhof.nl
www.campinglinderhof.nl
Open: 15 mrt - 30 sep. Beste VeKaBo 
camping in Overijssel. Geniet van rust 
en ruimte op een gastvrije camping. 
Volop wandel- en fietsmogelijkheden. Op 
fietsafstand van het gezellige dorp Raalte, 
waar altijd iets te doen is.

NIEUW HEETEN
Camping De Portlander

Portlanderdijk 13
8112 PR
Nieuw Heeten
06-53815165/0572-321286
info@deportlander.nl
www.deportlander.nl
Open: apr t/m 15 okt. Rust, ruimte, 
natuur en Sallands gastheerschap op een 
prachtige locatie met 25 plaatsen. Gelegen 
tegen de rand van de Sallandse Heuvelrug 
met kleine speelgelegenheid voor kinderen 
en een dierenweide.

NIJVERDAL
Camping ‘bij de Schaapskooi’
Dalkruid 27a
7443 LE Nijverdal
0548-615439
info@bijdeschaapskooi.nl
www.campingbijdeschaapskooi.nl
Open: 1 apr - 1 okt. Gelegen aan 
‘t Wierdense veld. Gezellige, rustige en 
verzorgde camping. Ruime comfortplekken 
voorzien van verharding, water, elektra en 
rioolafvoer. Luxe verwarmd toiletgebouw. 
Wifi bij elke plek. Ideaal beginpunt voor 
prachtige fiets- en wandeltochten.(gratis 
knooppuntfietsroutes).

OKKENBROEK
Camping Ikkinkshof
Ikkinksweg 7
7435 PA
Okkenbroek
0570-551217 / 06-23000460
info@ikkinkshof.nl
www.ikkinkshof.nl
Open: 15 mrt t/m 31 okt. Ruime rustige 
camping, met 25 plaatsen gelegen in een 
landelijk gebied tussen Deventer en de 
Holterberg. Veel mogelijkheden tot fietsen 
en wandelen. Wifi aanwezig. Tevens een 
caravan te huur.

OLST
Camping en Uitspanning Het 
Klaverblad
Holstweg 44a
8121 RZ Olst
0570-561373 / 06-13246136
het.klaverblad@planet.nl
www.campinghetklaverblad.nl / 
www.uitspanning-hetklaverblad.nl
Onze camping is centraal gelegen in het 
prachtige Salland tussen Deventer en 
Zwolle. Wij beschikken over 57 comfortplek-
ken, horeca en luxe toiletgebouw. Veel wan-
del- en fietsmogelijkheden en nabij de IJssel 
en natuurgebied de Duursche Waarden.  
U bent van harte welkom.

OLST
Zuidvelde
Randerstraat 3
8121 PM Olst
0570-591389
w_boschloo-tenhave@hotmail.com
www.zuidvelde.com
Open: 1 apr - 15 okt. SVR-camping met 
25 plaatsen bij boerderij Zuidvelde. Deze 
kunt u vinden in het prachtige Sallandse 
coulissenlandschap. Op loopafstand van 
landgoed de Haere en Nieuw Rande. Wifi 
beschikbaar.

RAALTE
Minicamping ‘de Zwerver’

Nieuwe Deventerweg 32
8101 PL Raalte
06-29268221
informatie@zwerver-raalte.nl
www.zwerver-raalte.nl
Open: 1 apr - 1 nov. Minicamping met veel 
ruimte. Gelegen in het hart van Salland: 
Raalte. 25 Plaatsen. Goed bereikbaar en 
mooie uitvalsbasis voor fietsers.

SCHALKHAAR
S.V.R. Camping de Kleine Lippe
Malbergerweg 4 A
7433 RR Schalkhaar
0570-531328
dekleinelippe@hotmail.com
www.dekleinelippe.nl
Open: 15 mrt - 15 okt. SVR camping 
De kleine Lippe. Een goed verzorgde 
kleine rustige en landelijke camping 
tussen Deventer 6 km en Raalte. Kleine 
prijs inclusief douchen en internet. Ook 
geschikt voor campers. Seizoenplaatsen 
beschikbaar. Veel wandel en fietsplezier. 

TWELLO
Hof van Twello
Rijksstraatweg 17
7391 MH Twello
0571-270014 / 06-51407984
info@hofvantwello.nl
www.hofvantwello.nl
Open: di t/m zo 10 - 17 uur. Van 1 nov - 21 
mrt: wo t/m za 10 - 17 uur. Leuke kleine 
camping bij de wijngaard. Geschikt voor 
trekkers en mensen die dichtbij Deventer 
willen staan. Boerderijwinkel voor de verse 
inkoop, veel (gratis) fiets en wandelroutes.

VOORST
Camping de Adelaar
Rijksstraatweg 49
7383 AL
VOORST
0575-501972/06-12377870
info@campingdeadelaar.nl
www.campingdeadelaar.nl

slapen

VAKANTIEPARK DE LUTTENBERG

Open: 1 apr - 31 okt. Het Camperveld is het  
hele jaar open. Kamperen op een landgoed tegen 
de bosrand tussen de Hanzesteden Deventer en 
Zutphen.Bij uitstek een wandel en fietsomgeving 
tussen de Veluwe en de IJssel. Veel info en 
route's aanwezig. Gratis wifi. Verwarmd sanitair, 
comfortplaatsen, grote overdekte speelstal en 
apart camperveld.

WESEPE
Minicamping De Marsbelte
Velsdijk 14
8124 PP Wesepe
0570-531733 / 06-12865075
de_marsbelte@planet.nl
www.demarsbelte.nl
Open 11 mrt - 1 okt. Natuurcamping met privé 
veldjes in het hart van Salland. Rust, ruimte en 
tijd voor je zelf en elkaar. Er is een slechtweer 
accommodatie (proathuus) en goed sanitair 
aanwezig. Er is een Boomhut, voor observatie van 
8 m hoog. Tevens verhuur van 2 trekkers hutten.

Bungalowparken 

HELLENDOORN
Bospark Hellendoorn
Postbus 15
8080 AA
Elburg
0525-681417
info@monda.nl
www.monda.nl
Open: gehele jaar. Kleinschalig en intiem 
bungalowpark (6 personen bungalows) midden in 
het bos aan de rand van de Sallandse Heuvelrug. 
Met zwembad, restaurant, winkel op naastgelegen 
vakantiepark. Honden zijn op aanvraag welkom. 
Wifi in de bungalow!

HAARLE / HELLENDOORN
Landal Landgoed De Hellendoornse 
Berg
Tunnelweg 7f
7448 RV
Haarle / Hellendoorn
0548-597050
hellendoornseberg@landal.nl
www.landal.nl
Onder andere diverse ruime 
groepsaccommodaties van 12 t/m 24 personen. 
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Huize
Teumiggaank

TE HUUR

6–persoons vrijstaand recreatiehuis. Ligging: Aan de rand  
van het bos, uitkijkend over wei- en bouwland naar het  
lager gelegen Hellendoorn. Indeling: Ruime karakteristieke  
woonkamer met open haard, cv/vloerverwarming, ktv en radio, 
WiFi, terrasdeuren. Open keuken, koelkast, magnetron en  
gas- kookfornuis.
Drie slaapkamers (een op de begane grond met terrasdeuren) 
met twee 2-pers. bedden en twee 1-pers. bedden.  
Op beide verdiepingen warm en koud water. Douche, toilet, 
wasmachine en wasdroger. Huisdieren niet toegestaan. Tuin  
(met speeltoestel) en bos rondom. Linnengoed meenemen.  
Weekendverhuur mogelijk. Prijsindicatie: 325-375 per week.
ANWB-classificatie: **** 

Hilgenbosweg 12 HELLENDOORN
Inlichtingen en boekingen: 06-10500195
Email: iocvanderzee@gmail.com
WWW.VAKANTIEHUISHELLENDOORN.NL

LUXE RECREATIEWONING, HEIDEWEG 21, HOLTEN

Rustige ligging aan de rand van de Borkeld.
Eigen bosgrond 8000 m, c.v., (open)haard en telefoon.

Bushalte op 500 m. Hond welkom.
Week, weekend en midweek; 2 tot 10 personen.

**** (4 sterren ANWB), gratis wifi.

JAN EN DINI BALTUS, TEL./FAX 0548-362564
www.lukkensveld.nl/heideweg21  mobiel: 06-22141088

- Ideaal vertrekpunt voor fiets- en wandeltocht -

 
Uw vakantieadres omgeven van rust en natuur. 

 
 
 
 
 
 
 

Schitterende locatie, letterlijk aan de Holterberg.  
Onderdeel van het Nationaal Park "De Sallandse 

Heuvelrug". Voor wandelaars, fietsers en rustzoekers. 
 

  Helhuizerweg 14 | 7451 KE Holten | 0548-363101  
www.protzmann.nl  |  info@protzmann.nl  

Bospark Hellendoorn

       Monda vakantieparken   ❦   Postbus 15   -   8080 AA Elburg
0525 — 681 417   ❦    www.monda.nl   ❦    info@monda.nl

Bospark Hellendoorn

   Postbus 15   -   8080 AA Elburg          Postbus 15   -   8080 AA Elburg       

Volledig ingerichte 6 pers. 
bungalows, gelegen in de 
bosrijke omgeving aan de 
Looweg te Hellendoorn.
Voorzien van c.v., apart toilet, 
ligbad/douche, 3 slaapkamers en 
t.v. Faciliteiten: restaurant, over-
dekt zwembad & tennisbaan.
Avonturenpark op 3 km afstand. 
Honden zijn welkom. Wifi  in de 
bungalow. Speciale aanbiedingen 
voor 55+ en bij 2 personen.rust & ruimte

www.gastenboerderijkosman.nl
www.gastenboerderijkosman.nl

Gastenboerderij Kosman

Luxe groepsaccommodatie  
De Twentse Hoeve 

De Twentse Hoeve is gelegen in het rustige vakantiepark  
De Tolplas (Hellendoorn) in Twente op de grens  

met Salland.  
Ideaal om te fietsen of te wandelen door prachtige  

natuurgebieden. Zowel voor ouderen als kinderen zijn er  
volop mogelijkheden tot vermaak. 

• 12, 14 en 18 personen 
• Bubbelbad • Sauna 

• Keuken met vaatwasser, magnetron, oven 
• Groot terras met meubilair 

• Gratis wifi 

Groepsaccommodatie De Twentse Hoeve 
Hexelseweg 80, 7645 AM Hoge Hexel Tel. 0546-697308 
twentsehoeve@detolplas.nl / www.detwentsehoeve.nl 

HEINO
Landgoed Old Heino
Zwolseweg 71a
8141 EA Heino
088-3280040
info@oldheino.nl
www.oldheino.nl
Open: gehele jaar. Landgoed Old Heino 
is een rustig bungalowpark. Een aantal 
bungalows is voorzien van sauna, 
whirlpool, zonnebank en ludieke bedstee. 
Ligging in prachtig wandel- en fietsgebied. 
Eigen horecagelegenheid: restaurant 
’t HoogeHuus en verwarmd openlucht 
zwembad. Biedt ook mogelijkheid voor 
buitenactiviteiten als Jeu de Boules of 
beachvolleybal.

HELLENDOORN
Hof van Salland
Knollenhaarweg 7
7447 PP Hellendoorn
0572-331377
receptie@hofvansalland.com
www.hofvansalland.com
Open: het hele jaar. Luxe vrijstaande 
vakantievilla’s voor 2 t/m 14 personen, 
met faciliteiten als sauna, whirlpool en 
gasgestookte open haard. Op het resort 
vindt u een verwarmd buitenzwembad, 
een all-weather tennisbaan en een gezellig 
restaurant.

HOGE HEXEL
Recreatiepark ‘De Tolplas’
Hexelseweg 80
7645 AM
Hoge Hexel
0546-697308
info@detolplas.nl
www.detolplas.nl 
Open: hele jaar. Rustig en landelijk 
gelegen recreatiepark, met de 
recreatieplas als middelpunt, zijn de chalets 
en bungalows ideaal gesitueerd aan het 
water. Er zijn speeltuintjes, airtrampoline, 
kabelbaan, tennisbaan en een restaurant. 
Luxe en comfortabele accommodaties voor 
4 tot en met 18 personen. Overal gratis 
draadloos internet.

HOLTEN
Landal Twenhaarsveld
Landuwerweg 17
7451 SP Holten
0548-361458
twenhaarsveld@landal.nl
www.landal.nl/twenhaarsveld
Open: gehele jaar. Bos, heide en heuvels 
omringen u op Landal Twenhaarsveld. 
Dit park is te vinden aan de voet van De 
Holterberg. Een actieve dag in de natuur 
sluit u gezellig af in het restaurant Timber’s 
Brasserie. Naast diverse buitenfaciliteiten 
zoals midgetgolf, een Adventure Tower 
en een leuke Discovery Track over het 
park, heeft het park ook een leuke Indoor 
Speelhal. In alle jaargetijden is er wat leuks 
te beleven!  

LUTTENBERG
Vakantiepark De Luttenberg
Heuvelweg 9
8105 SZ Luttenberg
0572-301405
receptie@luttenberg.nl
www.luttenberg.nl
Open: apr t/m okt. Kindvriendelijk en 
overzichtelijk vakantiepark met mooie 
comfort-campingplaatsen voorzien 
van diverse speeltuintjes en 5* sanitair. 
Comfortabele Bergalows en mooie 
safaritenten te huur. Het park is fraai 
gelegen aan de bosrand van de 
Luttenberg. Overdekt zwembad met 
peuterbad, buitenbad met familieglijbaan, 
gezellige brasserie en snackcorner, 
tennisbaan, midgetgolf enz. Elke dag een 
vakantiedag op de Luttenberg!

NIEUW HEETEN
Vakantiepark Sallandshoeve
Holterweg 85
8112 AE
Nieuw Heeten
0572-321342
info@sallandshoeve.nl
www.vakantieparksallandshoeve.nl
Open: ma t/m vr 9 - 17 uur en za & zo 
wisselende tijden. Gezellig vakantiepark 
aan de voet van de Sallandse Heuvelrug. 
Al fietsend en/of wandelend genieten van 
de rust en de natuur. Het park heeft 4- en 
6-persoonsbungalows(gratis wifi).  
Tevens binnen- en buitenrecreatie. Bij 
uitstek geschikt voor jonge gezinnen en 
senioren

Vakantiewoningen

BATHMEN
Boerderij-Camping ‘De Flierweide’
Traasterdijk 16
7437 RZ Bathmen
0570-541478 / 06-23640784
info@flierweide.nl
www.flierweide.nl
Open: hele jaar. Luxe nieuwe chalet 
met veel ruimte, voor 2-5 personen 
volledig ingericht, voorzien van centrale 
verwarming, toilet, douche, 2 slaapkamers, 
tv is ook aanwezig. Rustig en landelijk 
gelegen, aan de rand van het Traasterbos 
en 300 m van het gemoedelijke en 
gezellige dorp Bathmen. Uniek fiets- en 
wandelgebied.

BATHMEN
Vakantiehuisje ‘t Venne
Veenweg 2b
7437 SG Bathmen
0573-431222
info@vakantiehuisjevenne.nl
www.vakantiehuisjevenne.nl
Open: mrt t/m okt. 4 Pers. vakantiewoning 
gelegen aan de rand van het bos. 
Uitkijkend over de weilanden kunt u 
hier genieten van de natuur. Dit unieke 
stukje Nederland ligt op fietsafstand 
(5 km) van de Sallandse Heuvelrug. Een 
openluchtzwembad vindt u op loopafstand 
(0,6 km).

BROEKLAND
Plattelandslodge Ramele
Heetkampsweg 4a
8107 PG
Broekland
06-53718324
joopvandenenk@gmail.com
www.plattelandslodgeramele.nl
Ruimte, Rust & Gastvrijheid. Vrijstaande 
lodge in een bosperceel onder de rook 
van Raalte. Met grote tuin (veranda) 
en Houtgestookte HotTub. De lodge is 
geschikt voor 2/4 personen, te boeken 
midweek/ week/ weekend of lang 
weekend. Honden toegestaan.

DIEPENVEEN
De Timmer-Diepenveen
Averlose Houtweg 20
7431 PK Diepenveen
06-11881895
detimmer2014@kpnmail.nl
www.de-timmer.nl
Open: gehele jaar. Knus rietgedekt 
boerderijtje nabij klooster Sion, in bosrijke 
omgeving van landgoed De Kranenkamp 
bij Diepenveen. De accommodatie wordt 
exclusief aan één huurder verhuurd.

HAARLE
Remmersbos Sallandse Heuvelrug
Helhuizenweg 12
7448 PC Haarle
06-20556215
info@remmersbos.nl
www.remmersbos.nl
Open: gehele jaar. Bent u op zoek naar 
rust, ruimte en geniet u van de natuur, dan 
is dit wat u zoekt! Remmersbos is een luxe 
4. pers. vakantiewoning, prachtig gelegen 
aan de rand van de Sallandse Heuvelrug.

HEETEN
Vakantiewoning Salaborgh
Schoonhetenseweg 33
8111 MD Heeten
0572-381283
wimcasagrande@gmail.com
salaborgh.wordpress.com
Open: gehele jaar. Sfeervolle 
vakantiewoning (2 tot 5 pers.) midden op 
eeuwenoud landgoed “Schoonheten” te 
Heeten. 500 ha bos en landerijen rondom, 
hond welkom, uniek wandel en fietsgebied, 
aan knooppunten route gelegen, gratis 
Wi-Fi, nabij Sallandse Heuvelrug en de 
steden Deventer en Zwolle

HELLENDOORN
Boerderijcamping ’t Vosje 
Mr. Werkmanstraat 24
7447 RZ Hellendoorn
0548-681376
b.tigchelhoff@kpnplanet.nl
www.boerderijcampingtvosje.nl
Rustige boerderijcamping waarvan de 
boerderij nog in bedrijf is. 20 Ruime 
plaatsen een speeltuin en speelweide 
aanwezig. Tevens is er een vakantiehuisje 
voor 5 personen.

HELLENDOORN
Boomstamhut
0548-613543
info@boomstamhut.nl
www.boomstamhut.nl
Noorse Boomstamhut midden in de 
natuur van Nationaal Park De Sallandse 
Heuvelrug, gelegen op eigen heideveld. 
Uniek uitzicht. Hond welkom. 

HELLENDOORN
De Reggestee
Hancateweg Oost 5
7447 TL Hellendoorn
06-30703381
info@dereggestee.nl
www.dereggestee.nl
Zoekt u rust, ruimte en comfort, in 
een prachtig groene wandel- en 
fietsomgeving, kom dan bij ons logeren 
in een monumentale boerderij anno 1736 
(7-persoons) of in onze B&B (2-persoons). 
U bent van harte welkom! 

HELLENDOORN
Huize Teumiggaank
Hilgenbosweg 12Hellendoorn
06-10500195
iocvanderzee@gmail.com
www.vakantiehuishellendoorn.nl
Luxe vakantiewoning voor max. 6 pers. 
Aan de rand van het bos gelegen, 
uitkijkend over het weiland naar het lager 
gelegen Hellendoorn.

HELLENDOORN
Tonia’s Hoeve
Knollenhaarweg 1
7447 PP Hellendoorn
0548-656836 en 06-30536837
info@toniashoeve.nl
www.toniashoeve.nl
Open: gehele jaar. De vakantiewoning 
bevindt zich op het terrein van Tonia’s 
Hoeve.Het is een sfeervol boshuis voor 2 
tot 6 personen dat van alle gemakken is 
voorzien.

HOLTEN
Erve Look
Schreursweg 8
7451 RG Holten
06-50265577
info@ervelook.nl
www.vakantiehuissalland.nl/www.
ervelook.nl
Open: gehele jaar. Beleef het onbekom-
merde Sallandse leven in onze ruime, 
sfeervol ingerichte vakantiewoning/ B&B 
(6 persoons) met opgemaakte bedden, 
veranda, ruime tuin met speel-toestellen 
en trampoline. ’s Ochtends kunt u zelf 
eieren rapen. Gelegen op wandelafstand 
van de Holterberg en naast fietsknooppunt.

HOLTEN
Erve Protzmann
Helhuizerweg 14
7451 KE Holten
0548-363101
info@protzmann.nl
www.protzmann.nl
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Open: gehele jaar. Ruime luxe 
vakantiewoning in een voormalige 
hooiberg. Landelijk gelegen aan de 
IJssel. Indeling: woonkamer, keuken, 
2 slaapkamers, royale badkamer met 
douche, ligbad en sauna. De Hooiberg is 
volledig gerestaureerd met behoud van 
authentieke elementen. Eigen terras en 
parkeergelegenheid. 

WELSUM
Camping ‘De Stuurmanskolk’
IJsseldijk 85
8196 KC Welsum
0570-561470
info@destuurmanskolk.nl
www.destuurmanskolk.nl
Open: gehele jaar. Gezellige 
familiecamping, zeer ruime plaatsen en 
uitstekend sanitair. Ligging in de Sallandse 
IJsselvallei. De Veluwe en Deventer zijn op 
fietsafstand. Voor de kinderen fantastische 
kolk voor waterplezier. Tevens verhuur 
prachtige chalets en ruime verharde 
camperplaatsen.

WIJHE
Erve Kappestee
Kappeweg 17
8131 PT Wijhe
0570-522784
info@kappestee.nl
www.kappestee.nl
Open: gehele jaar. Logeren in een 
boerenschuur, in de sfeer van vroeger, 
met de luxe van nu. Onder architectuur 
verbouwde boerenschuur voor 10-20 
pers. Aantal ruimtes geschikt voor minder 
validen. Bekijk vooral de website. 6 
slaapkamers, 2 badkamers.

LEMELERVELD
Vakantiehuis Lemelerlust
Buitengebied Lemelerveld
06-54933301
info@conceptuals.nl
www.lemelerlust.nl
Open: gehele jaar. In een afwisselend 
landschap van akkers en bos ligt aan een 
landelijk weggetje in het buitengebied, 
vakantiehuis ‘LemelerLust’. Het houten 
vakantiehuis staat op een privéterrein van 
bijna 3000 m2. Het is geheel gerenoveerd 
en omgetoverd tot een comfortabel, 
sfeervol eigentijds vakantiehuis.

Groepsaccommodaties 

HAARLE
De Heidebloem Recreatie 
Oude Deventerweg 8
7448 RL Haarle
0572-321509
info@deheidebloemrecreatie.nl
www.deheidebloem.com
Open: gehele jaar. Gelegen aan de rand 
van het Nationaal Park De Sallandse 
Heuvelrug. Voor groepen tot 40 personen. 
Speeltuin, speelweide, midgetgolf en 
mogelijkheid tot kampvuur.

HAARLE
Vakantieboerderij Salland
Raalterdijk 1a
7448 RA Haarle
0548-595294
info@vakantieboerderijsalland.nl
www.vakantieboerderijsalland.nl
Open: gehele jaar. Welkom bij de 
Vakantieboerderij Salland en de Sallandse 
Heuvelrug! Liefhebbers van wandelen en 
fietsen zijn bij ons aan het goede adres. 
Ook zakelijke gasten zullen het hier prima 
naar de zin hebben. Vakantieboerderij 
Salland heeft 3 boerderijkamers 
en 2 appartementen. Alle kamers/
appartementen hebben een tv, Wi-Fi, 
eigen sanitair, entree, terras en veel 
privacy.

HEETEN
Recreatiebedrijf de Maathoeve, 
Groepshotel-Groepsruimte-
Landwinkel
Witteveenseweg 23
8111 RP Heeten
06-33104950
info@maathoeve.nl
www.maathoeve.nl
Recreatiebedrijf met Landwinkel, 
groepsruimte en groepshotel. Voor 
(kook)workshops, Disc Golfbaan, 
familieskelters, pluktuin, speelschuur, 
streekproducten enz. Speel een spel 
en proef de streekproducten op onze 
boerderij, leuk voor jong en oud. Nieuw 
is ons luxe groepshotel met 40 bedden, 
15 kamers met eigen sanitair en ir.sauna. 
Doordeweeks verhuur Bed & Breakfast 
kamers.

HELLENDOORN
Groepsaccommodatie de Bosrand
Veldhuizenweg 7
7447 PN Hellendoorn
0548-681250
info@bosrandhellendoorn.nl
www.bosrandhellendoorn.nl
Open: gehele jaar. Prachtige en sfeervolle 
accommodatie gelegen aan de voet 
van de Sallandse Heuvelrug! Uitstekend 
geschikt voor scholen, verenigingen en 
familieweekenden tot max. 100 pers. 
Speelveld en bos zijn aangrenzend. Prijs: 
62,50 excl. BTW. 

HELLENDOORN
Groepsrecreatie De Ossenkamp
Klumperweg 3
7447 RT Hellendoorn
0548-681382
info@ossenkamp.nl
www.ossenkamp.nl
Open: gehele jaar. Prachtig gelegen 
groepsaccommodatie in de buurt van 
Hellendoorn. De accommodatie is geschikt 
voor families, vriendengroepen en scholen 
tot max. 30 pers. Groot speel- en sportveld 
met speeltoestellen aanwezig.

HOGE HEXEL
Recreatiepark ‘De Tolplas’
Hexelseweg 80
7645 AM
Hoge Hexel
0546-697308
info@detolplas.nl
www.detolplas.nl 
Open: hele jaar. Luxe wellness 
groepsaccommodaties gelegen op een 
rustig en landelijk gelegen recreatiepark. 
Geschikt voor 12, 14 of 18 personen. 
Het park heeft een grote recreatieplas, 
speeltuintjes, airtrampoline, kabelbaan, 
tennisbaan en een restaurant. Gratis wifi.

HOLTEN
Gastenboerderij Kosman
Oude Deventerweg 43
7451 LT Holten
0548-366371
info@gastenboerderijkosman.nl
www.gastenboerderijkosman.nl
Gastenboerderij Kosman heeft al vele 
tevreden gasten mogen ontvangen. 
Ons gastenboerderij is een luxueuze 
accommodatie geschikt voor 12-24 
pers. Voorzien van 2 pers. slaapkamers, 
sfeervolle woonkamer, mooi aangelegde 
tuin met 1 hottub en 1 barrelsauna. 
Bij aankomst zijn de bedden voor 
u opgemaakt! Toegankelijk voor 
mindervaliden. Boek bij Gastenboerderij 
Kosman voor een onvergetelijk verblijf!

HOLTEN
Het Bravenne
Beusebergerweg 74
7451 NE Holten
0548-366868
info@hetbravenne.nl
www.hetbravenne.nl
Het Bravenne is een sfeervolle 
groepsaccommodatie van alle gemakken 
voorzien en gelegen op een volledig in 
bedrijf zijnde melkveehouderij. Door de 
ruime opzet en het mooie speelbos is hier 
nog volop ruimte voor het buitenleven.

Voor de echte natuurliefhebbers! Zoover 
9+. Op deze toplocatie, letterlijk aan 
de Holterberg, kunt u heerlijk genieten 
van rust en natuurschoon. Geweldig 
startpunt voor wandel- en fietstochten. 
Ruime, vrij gelegen, luxe twents-
vakwerk vakantiewoningen met o.a. 
vloerverwarming, WIFI, combi-magnetron 
en vaatwasser. Honden toegestaan.

HOLTEN
G.H. Brands
Flisweg 8
7451 LZ Holten
0548-363691 
fam.brands@hotmail.com
Open: gehele jaar. Een 2 pers. vrijstaand 
huisje dat gezellig en volledig is ingericht. 
Met eigen tuin en terras met uitzicht 
op weiland en de Holterberg. Heerlijke 
wandel- en fietsomgeving.

HOLTEN
Vakantie bungalow Heideweg 21
Oranjestraat 31
7451 CB Holten
0548-362564 / 06-22141088
baltus@lukkensveld.nl
www.lukkensveld.nl/heideweg21
Open: gehele jaar. 4 Sterren bungalow 
voor 2 tot 10 personen, rustige ligging, in 
het bosgebied tussen Holten en Markelo. 
Eigen bostuin van 7800 m2. Zeer geschikt 
voor mensen met honden of kleine 
kinderen. Prima vertrekpunt voor fiets- en 
wandeltocht. 

HOLTEN
Vakantie villa De Holteresch
Vianenweg 177
7451 TK Holten
06-14748764
info@deholteresch.nl
www.deholteresch.nl
Zeer luxe vrijstaande villa gelegen op 
groot bosperceel aan de rand van het 
bos, met vrij ruimtelijk dal zicht. Uniek 
aan deze vakantie villa zijn de twee riante 
slaapkamers met ieder een eigen luxe 
badkamer en toilet, geheel voorzien van 
vloerverwarming, ruim verhoogd zonnig 
terras, zowel buiten als binnen openhaard. 

HOLTEN
Vakantiehuis Borkerode
Postweg 83
7451 TT Holten
06-15228081
borkerode@gmail.com
www.borkerode.nl
Prachtig 6 persoons vakantiehuis aan de 
voet van de Holterberg midden in natuur-
gebied de Borkeld. Genieten van de rust 
en de ruimte om je heen. De vakantie-
woning beschikt over 4 slaapkamers, 
drempelvrij, gelijkvloers, open landelijke 
keuken, een gezellige woonkamer, inloop-
douche met rainshower en toilet.

HOLTEN
Vakantiewoning Holten/ 
Oosterbroek
Vianenweg 210
7451 TL Holten
06-54317607
info@vakantiewoningholten.nl
www.vakantiewoningholten.nl
Fraai gelegen vakantiewoning op 1500 m2 
eigen grond met veel privacy. 

LETTELE
Assinkvakantiewoning
Assinksteeg 2
7434 PR Lettele
0570-547678 / 06-46135008
ervehetassink@gmail.com
www.assinkvakantiewoning.nl
Alle leeftijden, 6 persoons 
allesvoorzienende woning met eigen 
ingang,mooi landelijk uitzicht met vele 
wandel en fiets routes in directe omgeving, 
winkels op fietsafstand, Honden zijn 
welkom en gratis! Ook kunt u met uw 
Paard terecht bij ons, routes in directe 
omgeving en folders ervan aanwezig. Wij 
verwelkomen u graag!!  

LETTELE
Gastenverblijf/vakantiewoning  
‘de Olde Stal’
Bathmenseweg 51
7434 PX Lettele
0570-551421
wimtonijs@hotmail.com
www.deoldestal.nl

Fraai gelegen 4 pers. vakantiewoning in 
het buitengebied van Lettele (ongeveer 7 
km van Deventer) met eigen entree, terras 
en veel ruimte in en om het huis. De ideale 
plek om te wandelen en fietsen. Te huren 
per week, midweek, weekend en tevens 
B&B mogelijk.

LETTELE
Gastenboerderij SpijkVoorde
Cröddendijk 10
7434 PN
Lettele (gemeente Deventer)
0570-541400
info@spijkvoorde.nl
www.spijkvoorde.nl
Open: 9 - 18 uur. Bezoek op afspraak. 
Vrijstaande comfortabele vakantiewoning 
“Het Melkhuisje” op Sallandse Hoeve bij 
Deventer. Zeer geschikt voor 4-5 personen. 
In het melkhuisje zijn twee slaapkamers 
gerealiseerd met heerlijke boxspring 
bedden. Op de benedenverdieping is een 
ruime badkamer met douche en ligbad. 
Het toilet is apart van de badkamer. In de 
woonkamer is een zitgedeelte met een 
heerlijke haard en een eethoek. De open 
keuken is voorzien van een gasfornuis, 
vaatwasser, magnetron en een koelkast. 
Bekijk uw kamer(s) op www.spijkvoorde.nl

MARIËNHEEM
Kroepe Cottage
Kroepeweg 6
8106 RG Mariënheem
0572-358012 / 06-31593863
info@kroepecottage.nl
www.kroepecottage.nl
Open: gehele jaar. Kroepecottage is een 
stijlvol verbouwd bakhuisje voor 2-4 pers, 
met authentieke details. Het unieke Boeter-
lerveld is op loopafstand, en Nationaal Park 
De Sallandse Heuvelrug ligt op korte afstand 
van onze locatie. Kroepecottage is de ideale 
uitvalsbasis om te genieten van de rust en 
de natuur van het Sallandse landschap.

OLST
Vakantieboerderij 
“Het Drostenerve”
Eikelhofweg 23
8121 CV Olst
0570-561356
info@hetdrostenerve.nl
www.hetdrostenerve.nl
Sfeervol en comfortabel ingericht 
vakantiehuis gelegen in het Sallandse 
coulissen landschap met prachtig 
uitzicht over de landerijen en bossen. 
Ontspanningsruimte met poolbiljart, 
airhockeytafel, sjoelbak en dartbord. 
Omheinde tuin met speeltoestellen en 
skelters. Toegankelijk voor mindervaliden. 
Gratis WiFi.

OLST
Vakantiewoning ‘Klein-Leeuwerik’
Boxbergerweg 21
8121 PR Olst
06-13934255
have.buijs@hccnet.nl
www.vakantiehuis-klein-leeuwerik.nl

Fraai gelegen 4-pers. ruime vakantie-
woning op 5 kilometer van Deventer. 
Prachtig natuurgebied achter het huisje. 
Ideale uitvalsbasis om te fietsen en/of te 
wandelen. Honden toegestaan. Te huur 
per week, weekend of midweek.

RIJSSEN
De Langenberg
Enterveenweg 10
7461 PB
Rijssen
0547-381572
info@delangenberg.nl
www.delangenberg.nl
Open: gehele jaar. 4 luxe 
vakantiewoningen (4-6 pers.) met eigen 
speeltuin en terras. Ideaal als startpunt 
voor fietsen en wandelen. Gewoon leuk.

RIJSSEN
Erve ‘n Pier
Lichtenbergerweg 10
7462 PT
Rijssen
0548-513123 
info@erve-npier.nl
www.erve-npier.nl
Open: gehele jaar. Twee comfortabele 
appartementen voor 2-4 personen in 
een voormalige vrijstaande boerderij. 
Tevens B&B, 1 kamer voor 2 pers. Prachtig 
gelegen aan de voet van de Sallandse 
Heuvelrug.

RIJSSEN
Vakantiewoning ‘Oons 
Oaldershoes’
Stationdwarsweg 20
7461 AT
Rijssen
0548-521312 / 06-5211360
info@vakantiewoningrijssen.nl
www.vakantiewoningrijssen.nl
Open: gehele jaar. Oons Oaldershoes is 
een 6 pers. vrijstaande vakantiewoning 
die u alleen bewoont. De gehele woning is 
gelijkvloers. Recent geheel gerenoveerd. 
In een rustige straat in het centrum van 
Rijssen op loopafstand van het station en 
winkels.

SCHALKHAAR
Fam. Beltman
Weseperweg 6
7433 RM Schalkhaar
0570-531347
vakantieboerderij@online.nl
www.vakantieboerderij.myweb.nl
Vrijstaand vakantiehuis naast boerderij. 
Geschikt t/m 12 pers. Een slaapkamer 
met hemelbed. Ligbad, terras, grasveld, 
zandbakken en schommel aanwezig.

TERWOLDE
De Steltenberg
Bandijk 21
7396 NB
Terwolde
0571-291164
info@de-steltenberg.nl
www.de-steltenberg.nl

slapen
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LETTELE
Huis in ‘t Veld Groepsaccommodatie
Oerdijk 97
7434 RA Lettele
0570-551614
info@huisintveld-lettele.nl
www.huisintveld-lettele.nl
Open: gehele jaar. 4 Sterren groeps-
accommodatie in een kop-hals-romp 
boerderij voor max. 40 personen. 
8 Slaapkamers/zalen. Grote speelweide en 
(overdekt) terras aanwezig.

LETTELE
Gastenboerderij SpijkVoorde
Cröddendijk 10
7434 PN
Lettele (gemeente Deventer))
0570-541400
info@spijkvoorde.nl
www.spijkvoorde.nl
Open: 9 - 18 uur. Bezoek op afspraak. 
Spijkvoorde luxe overnachten in Sallandse 
Hoeve in het buitengebied van Deventer. In 
deze voormalige burgemeesterswoning zijn 
7 tweepersoonskamers met eigen badkamer 
gerealiseerd. In combinatie mogelijk met 
vrijstaand 4 persoons Melkhuisje. Ruime 
professionele ingerichte keuken en/of 
verzorgde catering. Uw woonkamer is 80 
m2. Voor groepen van 10 - 18 personen 
(maximaal 4 kinderen). Ook zeer geschikt 
voor retraite, intervisie, vergaderingen of 
trainingen door vrijstaande vergaderruimte 
‘Het Noorderlicht’. 
Bekijk uw kamer(s) op www.spijkvoorde.nl

LUTTENBERG
Groepsaccommodatie de Boerschop
Butzelaarstraat 70
8105 AR Luttenberg
0572-301464
contact@deboerschop.nl
www.deboerschop.nl
De Boerschop staat voor gastvrijheid, warmte 
en huiselijkheid waar je altijd graag naar 
terugkeert. De bedden (maximaal 34, in 14 
slaapkamers) zijn opgemaakt. Kom en geniet 
van de goed verzorgde maaltijden, tuinen, 
speelweide en terrassen. Informeer naar de 
vele mogelijkheden!

DE KLEINE WILDENBERG
96    9796    97
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 Laat je verrassen door de rijke historie 

 van deze Hanzesteden. Elke Hanzestad 

 heeft zijn eigen authentieke sfeer en 

 charme. Kom lekker winkelen, cultuur 

 proeven en blijf eten in één van de 

 gezellige restaurants. 

Heerlijk dagje 
Hanzestad? TIPIntErNatIoNale HanZeDagEn KamPen15 t/M 18 juni 2017

@Hanzesteden

RIJSSEN
De Langenberg
Enterveenweg 10
7461 PB
Rijssen
0547-381572
info@delangenberg.nl
www.delangenberg.nl
Kampeerboerderij voor groepen van 15 tot 
150 personen. Bij iedere accommodatie 
is een eigen sport- en speelveld met 
airtrampoline en klim- en klautertoestellen. 
4 luxe vakantiewoningen (4-6 pers.) met 
eigen speeltuin. Twee woningen zijn goed 
toegankelijk met een rolstoel.

SCHALKHAAR
Fam. Beltman
Weseperweg 6
7433 RM Schalkhaar
0570-531347
vakantieboerderij@online.nl
www.vakantieboerderij.myweb.nl
Vrijstaand vakantiehuis naast boerderij. 
Geschikt t/m 12 pers. Een slaapkamer 
met hemelbed. Ligbad, terras, grasveld, 
zandbakken en schommel aanwezig.

WIJHE
Summercamp Heino
Schaarshoekweg 1
8131 RE Wijhe
0572-393049
post@heino.nl
www.heino.nl
Met 1050 bedden en vele faciliteiten is 
Summercamp Heino de grootste en leukste 
groepsaccommodatie voor jeugdgroepen 
in Nederland. Alle maaltijden en 
faciliteiten, zoals het zwembad en de 
sporthal zijn bij de prijs inbegrepen. 
Summercamp Heino is dé locatie voor een 
onvergetelijk jeugdkamp.

Bijzonder overnachten

DIEPENVEEN
Boerderij ‘de Kleine Wildenberg’ 
Wildenbergsweg 6
7431 PW Diepenveen
0570-600794
info@dekleinewildenberg.nl
www.dekleinewildenberg.nl
Open: gehele jaar. Lekker slapen, 
buiten zijn en genieten van elkaar 
en de omgeving. Overnachten in 
één van de moderne comfortabele 
landappartementen of in een heuse 
pipowagen met eigen hottub! Beleef het 
platteland Boerologisch en geniet van de 
rust, ruimte en gastvrije zorg! Kleinschalig 
– Logeren – Welzijn - Ontspannen.

HEETEN
Koe in de Kost
Stokvisweg 10
8111 RS Heeten
0572-382128
info@koeindekost.nl
www.koeindekost.nl
Het boerenleven meemaken! Op vakantie 
in een bijzonder en duurzame Grondulow, 
midden in de wei tussen de koeien. En de 
boer en boerin helpen met alles wat er te 
doen is op de boerderij.

HELLENDOORN
Boomstamhut
0548-613543
info@boomstamhut.nl
www.boomstamhut.nl
Noorse Boomstamhut midden in de 
natuur van Nationaal Park De Sallandse 
Heuvelrug, gelegen op eigen heideveld. 
Uniek uitzicht. Hond welkom. 

LUTTENBERG
BuitenOosten B&B
Looweg 17
8105 SL Luttenberg
06-12955880 / 06-52223431
welkom@buitenoosten.nl
www.buitenoosten.nl
Fraai aan de voet van de Luttenberg 
gelegen B&B in monumentale boerderij 
(1748) met drie sfeervolle kamers, waarvan 
één bedstee. Inrichting van vintage design 
tot eigen ontwerpen. Op loopafstand van 
natuurgebieden, wandel- en fietsroutes. En 
een schitterend uitzicht over de Sallandse 
Heuvelrug.

OLST
Het Slief
Boxbergerweg 8
8121 PT Olst
0570-592721
info@hetslief.nl
www.hetslief.nl
Oude Sallandse hoeve op klein landgoed 
met veel privacy. Drie slaapkamers + 
bedstede. Max 7 pers. Voor rust en 
gezelligheid, voor wandelen, fietsen en 
paardrijden. In de buurt van golfbaan en 
op 5 km van Deventer.

OLST
Vakantieverblijf 
“de grote veranda”
Diepenveenseweg 17
8121 PN Olst
06-22446534
info@degrote veranda.nl
www.degroteveranda.nl
Open: gehele jaar. Vakantieverblijf tot 4 
personen, 100 m2. Vrij gelegen op het 
erf van Hoeve Wetermans, de plaats 
voor rust, bezinning en onthaasten. 
Vanaf de 12 meter lange veranda de zon 
zien ondergaan door de bomen langs 
de Zandwetering, wandelen en fietsen, 
landgoederen en Deventer dichtbij.

SCHALKHAAR
Het Betere BoerenBed ‘t Wesselink
Wesselinksdijk 7
7433 RL Schalkhaar
0528-229440
info@boerenbed.nl
www.boerenbed.nl
Bij een Boerderijvakantie bij Het Betere 
BoerenBed ‘t Wesselink, kun je naast 
genieten van rust, bos en koeien in de 
wei, ook een kijkje nemen in de wereld 
van een boer. Een familievakantie in een 
nostalgisch ingerichte BoerenBed tent 
is een unieke beleving en ervaring voor 
groot en klein.

TERWOLDE
De Steltenberg
Bandijk 21
7396 NB
Terwolde
0571-291164
info@de-steltenberg.nl
www.de-steltenberg.nl
Open: gehele jaar. Ruime luxe 
vakantiewoning in een voormalige 
hooiberg. Landelijk gelegen aan de 
IJssel. Indeling: woonkamer, keuken, 
2 slaapkamers, royale badkamer met 
douche, ligbad en sauna. De Hooiberg is 
volledig gerestaureerd met behoud van 
authentieke elementen. Eigen terras en 
parkeergelegenheid. 

Overnachten met  
zorgvraag

HAARLE
Vakantieboerderij Salland
Raalterdijk 1a
7448 RA Haarle
0548-595294
info@vakantieboerderijsalland.nl
www.vakantieboerderijsalland.nl
Open: gehele jaar. Zoekt u een gezellige, 
knusse, accommodatie waar u gezellig met 
familie en/of vrienden bij kunt kletsen? 
Of elkaar uitdagen voor een partijtje 
voetbal of volleybal? Met zijn allen om de 
tafel om lekker te eten en drinken? Waar 
kinderen zich prima zullen vermaken op 
speelveld of speelschuur? Dat kan! Bij 
Groepsaccommodatie Erve Bloeme. Tot 
max. 30 personen / 10 slaapkamers.

HEINO
Care Holidays Heino
Zwolseweg 71a
8141 EA Heino
088-3280040
heino@care-holidays.eu
www.oldheino.nl
Care Holidays Heino heeft een groot aantal 
aangepaste bungalows waar mensen met 
en zonder functiebeperkingen samen 
de vakantie kunnen doorbrengen. Zo 
nodig is het mogelijk om 24 uur per 
dag een beroep te doen op services en 
zorgdiensten tijdens de vakantie. Eigen 
rolstoeltoegankelijke horecagelegenheid: 
restaurant ’t HoogeHuus en een verwarmd 
openlucht zwembad

LUTTENBERG
Groepsaccommodatie de 
Boerschop
Butzelaarstraat 70
8105 AR Luttenberg
0572-301464
contact@deboerschop.nl
www.deboerschop.nl
Een accommodatie waar mensen met een 
beperking en ouderen met hun verzorgers 
een compleet verzorgde vakantie beleven. 
De sfeer van de prachtige tuin met diverse 
idyllische plekjes en terrassen geven een 
landleven gevoel met uitzicht over het 
fraaie landschap. Informeer naar de vele 
mogelijkheden!

Plattelandslodges 

BROEKLAND
Plattelandslodge Ramele
Heetkampsweg 4a
8107 PG
Broekland
06-53718324
joopvandenenk@gmail.com
www.plattelandslodgeramele.nl
Ruimte, Rust & Gastvrijheid. Vrijstaande 
lodge in een bosperceel onder de rook 
van Raalte. Met grote tuin (veranda) en 
houtgestookte hottub. De lodge is geschikt 
voor 2/4 personen, te boeken midweek/ 
week/ weekend of lang weekend. Honden 
toegestaan.
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Geopend van dinsdag
t/m zaterdag

& elke eerste zondag
van de maand

(m.u.v. juli & augustus)

twitter.com/olsterhof
facebook.com/olsterhof

Aaldert Geertsstraat 16 (naast het park)  -  Olst (Ov)  -  www.olsterhof.nl  -  0570-564330


