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Vechtdal Overijssel is hot. We winnen prijs na prijs met onze prachtige ver-

blijfsplekken. Camping De Beerze Bulten is zelfs de beste ANWB camping van 

Europa van 2017. Wat is het geheim?

Het Vechtdal is een natuurrijke, groene, kindvriendelijke, gastvrije en bijzondere 

vakantiebestemming, waar je je fijn voelt en je het gevoel hebt echt tot rust te 

komen. Het klopt er gewoon. Hoewel ik er om de hoek woon, kende ik het tot 

4 jaar geleden niet echt goed. Toen ik er voor het eerst op vakantie ging, was 

ik meteen om! Hier wil ik vaker naar toe! Met mijn gezin, met mijn familie, met 

vriendinnen…Om te verblijven op één van die fantastische campings, in fijne 

hotels, bij bijzondere B&B’s of kwalitatief goede groepsaccommodaties. 

Inmiddels heb ik al veel bijzondere plekken ontdekt en veel mooie activiteiten 

ondernomen. Een aantal tips:

• De Bergenroute wandelen op de Lemelerberg;  

wat een fantastische vergezichten en wat kun je ontzettend  

fijn lunchen bij het Boscafé van de Lemeler Esch! 

• Het rondje Hardenberg-Beerze fietsen, waarbij we je onderweg veel kan 

leren over het boerenleven bij Anjerpunt Zandman in Beerze en vervolgens 

heerlijk cappuccino kan drinken bij prachtplek De Rheezer Kamer. 

• Verblijven in de boomhut van camping de Koeksebelt, met uitzicht  

op de Vecht. Hoe bijzonder is dat?

• Genieten van een streekproducten diner bij Hotel Paping,  

vervolgens fijn blijven overnachten en de dag erna nog genieten  

van de wellness faciliteiten. 

• De smaakroute rijden in de Vechtdal eend van Hiawatha  

inclusief kaasproeverij bij De Heileuver. 

• Op Koesafari met Simone waarbij de jongens ook zelf achter  

het stuur van de trekker mogen zitten. Leuk!

• De interactieve game Tezz en de tijdgeest spelen rondom Hoonhorst  

en aansluitend fijn verblijven bij het prachtig ingerichte Anjerpunt  

aldaar om alles te leren over duurzaamheid en noaberschap. 

• Naar het mystieke Reestdal, op de grens van Overijssel en Drenthe,  

waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen.

• Leren over rijke cultuur van Staphorst bij het Museum Staphorst.  

• Wandelen op landgoed Vilsteren, waarbij een bezoek aan het  

gastvrije Herberg de Klomp niet mag ontbreken.  

• Rondslenteren in het gezellige Ommen of shoppen in het  

verrassende Hardenberg.

• Ontdekken van “Groenste kleine stad van Europa” Dalfsen met  

haar archeologische vondsten en het vernieuwde waterfront.  

• Een bezoek aan Hanzestad Zwolle, met haar rijke cultuurhistorie,  

prachtige museum De Fundatie en Waanders in de Broeren. 

En nog heb ik niet alles ervaren. We moeten nog steeds naar die verrukkelijke 

restaurants De Bokkepruik & de Rheezer Bistro, wandelen bij de Sahara, met 

de zomp varen vanuit het pittoreske Gramsbergen, alle kunstwerken ontdekken 

van Kunstwegen, naar het evenement Hardenberg Buiten, naar de vernieuwde 

natuurtentoonstelling bij Anjerpunt De Koppel.

Met onze verhalen in dit magazine, op onze website en via onze social media 

kanalen hopen we je te inspireren Vechtdal Overijssel te ontdekken. Een mooi 

startpunt daarvoor zijn de Anjerpunten. En als de tijd te kort is, kom je dan nog 

eens terug? Onze gastvrije ondernemers zullen je met open armen ontvangen!

Hartelijke groeten uit het Vechtdal,

Vechtdal Marketing
www.vechtdaloverijssel.nl

voorwoord
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Boergondisch genieten
van streekproducten:

Het best bewaarde culinaire
geheim van het Vechtdal.

De Rheezer Bistro

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

www.ardoer.com/rheezerwold

Onvergetelijke gezinsvakanties in het natuurrijke Vechtdal…

Hier vind je de rustgevende balans; dat 

complete vakantieplezier voor ieder lid 

van het gezin. Lekker luieren, lezen of 

zelfs draadloos internetten, terwijl de 

kinderen zich al zwemmend en spelend 

optimaal vermaken. ’t Rheezerwold 

heeft het park volledig afgestemd op 

ruimte, rust en comfort. Je kunt kampe-

ren op ruime plaatsen of logeren in luxe 

stacaravans, knusse trekkershutten of 

zo’n avontuurlijke kampeerbungalow. 

Tegelijk ben je zeker van een adembene-

mend mooie omgeving.

Larixweg 7  |  7796 HT  Hardenberg  |  Tel. 0523-264595  |  rheezerwold@ardoer.com
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Talloze onderdelen en accessoires. Of u  
nu een kraan of een koffiezetapparaat 
nodig heeft, u vindt het bij ons. Kunststof 
en stalen gasflessen, nieuw of alleen een 
vulling. 
Een nieuwe voortent of luifel nodig? Wij 
kunnen diverse merken aan u leveren.

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

www.mohocar.nl

Uw kampeerplezier begint hier!

Kom gerust eens langs,  wij staan voor u klaar! 

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

Lekker zwemmen en
spelen in de buitenlucht!

Gratis 

parkeren

en gratis

WIFI!

Openingstijden en tarieven op 
www.openluchtbadoldevechte.nl

Openluchtbad Olde Vechte, Zeesserweg 12a Ommen, 
telefoon (0529) 45 15 06 SLAGENWEG 3A | 7731 TJ OMMEN | TEL. 0529 - 463910

ANYTYME SNACK & DINE 
SNACKERIJ & SPEELTUIN 

OMMEN
 

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

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

VRIENDELIJKE GROET, 
WILLIAM & JOLANDA ROKE
VRIENDELIJKE GROET, 



Vechtdal Overijssel is een toffe bestemming voor een dagje uit of het vieren  
van je vakantie! Weg van alle beeldschermen en los van alle agenda’s.  

Geen reden om binnen te blijven, alle activiteiten zijn alleen offline verkrijgbaar!

BUITENSPEELREGIO 
NUMMER 1

Vechtdal Overijssel:

Tips van de Boswachter! 

Nico Arkes is boswachter bij Staatsbosbeheer  

en deelt met ons heel veel leuke natuur- 

weetjes. Nico: “Als je van buitenspelen houdt 

hoef je je namelijk nooit te vervelen in het 

Vechtdal! In de bossen van Staatsbosbeheer 

kun je wandelen, fietsen, mountainbiken, 

paardrijden en noem maar op. Bouw je liever 

zandkastelen in de woestijn? Ga dan naar de 

Sahara of laat je lekker naar beneden rollen van 

de 12 meterhoge zandduinen Rheezerbelten!”. 

Ook kun je overal fantastisch spelen in de  

bossen, alleen al die kruip-door-sluip-door-weg-

getjes! Ideaal voor een picknick met papa en 

mama. Of ga je liever zwemmen en rennen 

op het strand? Ook dat kan! Het is heerlijk 

vertoeven bij de speelvijver Oldemeijer bij bos- 

wachterij Hardenberg en de speelvijver Zwarte 

Dennen in boswachterij Staphorst, daar is ook 

een prachtig belevingspad. Ook kun je met de 

boswachter gaan struinen of kanoën of hem 

elke 1e woensdagmiddag van de maand helpen.

Wil je meer weten over de boswachter? Lees zijn 

blog: www.boswachtersblog.nl/overijssel of 

volg hem op twitter: @vechtdalranger. Tot ziens 

in het Vechtdal rangers!

In het Vechtdal is buitenspelen alles behalve 

saai! Koesafari, wolvensporen, zandverstuivin-

gen, kastelen en landgoederen, bossen en bij-

zondere opgravingen. Het Vechtdal is eigenlijk 

één groot avontuurlijk speellandschap om te 

klimmen, klauteren, ravotten en te ontdekken. 

De ene keer zijn het ministrandjes aan de Vecht 

voor veel waterpret en het volgende moment 

zijn het metershoge stuifduinen waar je heerlijk 

in kunt struinen. 

Speuren op het belevingspad langs verstopplek-

ken van dieren, bushcraften of andere stoere 

speelavonturen. Allemaal kadootjes uit de na-

tuur waar je ongelooflijk blij van wordt…
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door heel het Vechtdal    
DE BOER ALS GASTHEER

De Boer als Gastheer is perfect voor nieuwsgierige kinderen die graag 

willen weten wat er gebeurt op een boerderij. Wees gewaarschuwd, je 

moet wel zelf de mouwen opstropen en helpen! 

Een leerzame en actieve dag in en om de boerderij. Kinderen leren op 

deze manier wat het Vechtdal allemaal te bieden heeft, hoe kippen,  

koeien, schapen en paarden leven en hoe je kunt verdwalen in een maïs-

doolhof. Te veel om op één dag te doen? Er zijn boeren die zo gastvrij zijn 

dat je er kunt overnachten. www.deboeralsgastheer.nl

Kidsroutes
Kinderen en stilzitten, dat is voor de meesten een hele opgave. Gelukkig 

is het Vechtdal ontzettend avontuurlijk, met spannende wandelroutes, 

een speelnatuurpad, speurtochten en fietsroutes. 

Check de leukste kinderroutes in het Vechtdal, geschikt voor groot en 

klein op www.vechtdaloverijssel.nl/Blogs/5-leukste-kinderroutes

Boerderij Verwendagen 18 juli, 3 en 8 augustus
Fietsen langs streekproducten en boerenactiviteiten

Start tussen 9.30-11.00 uur. Leuk voor jong en oud!

Kosten: €12,50, kids t/m 3 jaar gratis, incl. knapzak met boerenmunten.

Meer info: www.boeralsgastheer.nl/evenementen

Op avontuur met Bas de Das, Balkbrug 

Het Speelnatuurpad is een vrij toegankelijk speel-, ontdek- en  

belevingspad. Kinderen van 4-12 jaar kunnen via de paaltjes van Bas 

de Das de route volgen en kennis maken met een groot vogelhuis, 

de takkenril van Egel, verstopplekken van verschillende dieren, een  

insectenmuur en een levensgrote Koolmezenkast. Startpunt en  

uitvalsbasis voor alle activiteiten is Bezoekerscentrum De Wheem 

in het Reestdal. www.landschapoverijssel.nl

TIP VAN DE REDACTIE TIP

Foto: FreshTV/Yuri Nauta
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DE BOER ALS GASTHEER

Je vervelen in het Vechtdal, dat is onmogelijk! Of je nou wilt schuilen voor 
een plaatselijke bui of je wilt verstoppen voor een regenachtige dag, ook bij 
slecht weer is er genoeg in het Vechtdal te doen. Een handige selectie van 

de leukste overdekte plekken. Je gaat bijna hopen op slecht weer, toch?

Vijf keer Vechtdal 

OVERDEKT VERMAAK

Kaasboerderij Heileuver in Dalmsholte

Ook al lopen de koeien niet het hele jaar door buiten, kaas kan het 

hele jaar door worden gemaakt! Een leuk en leerzaam uitje is de 

kaasdemonstratie en rondleiding door de Kaasmakerij, Boerderij-

winkel en Boerderij Heileuver. Je kunt boerenkaas proeven, zien 

hoe 10 liter melk wordt omgezet tot 1 kilo kaas en wat er in een 

straal van 20 meter allemaal gebeurt, van koe tot kaas. 

Mad Monkey Jungle - overdekt speelplezier in Hardenberg

Omdat het weer in Nederland niet altijd buiten speelweer is, heb-

ben ze in Hardenberg indoor speelwereld Mad Monkey Jungle ge-

maakt voor klauterende aapjes en energieke kids. Bovendien is er 

een binnenbad voor overdekte waterpret. Je kunt er zelfs bowlen of 

lekker genieten van goede hapjes en drankjes in Gasterij de Spiezz.

 

Vakantiepark Het Stoetenslagh -  

Ooit gehoord van een overdekt strand? 

Vakantiepark Het Stoetenslagh in Hardenberg heeft niet alleen 

een prachtige zwemvijver buiten, ze hebben buiten naar binnen 

gebracht met een heus overdekt strand mét ligbedjes!

Speelplezier en waterpret in de Wolventuin 

Het overdekte speelparadijs de Wolventuin op Camping de Kleine 

Wolf bij Ommen is de uitkomst bij druilerig weer. De Wolventuin 

heeft drie zones, een lage zone voor de kleinste, middelhoge en 

hoge zone voor wat oudere kids met elementen waarop ze kun-

nen spelen, klimmen en klauteren tot wel 10 meter. Bovendien is 

er een enorm zwemparadijs met een superlange glijbaan en heel 

veel kinderbaden.  

Educatieve uitjes bij De Koppel

De Koppel is hèt natuuractiviteitencentrum van de gemeente 

Hardenberg. Gespecialiseerd in water en natuur, want gelegen 

aan de Vecht in Hardenberg. Er is een natuurontdekhoek, waar 

je naar hartenlust proefjes kan doen. Ook worden er regelmatig 

leuke activiteiten georganiseerd, zoals uilenballen pluizen. Kleine  

ontdekkers en natuurliefhebbers opgelet, je kunt hier zelfs je  

kinderfeestje vieren!

Nog meer tips? www.vechtdaloverijssel.nl

1

3

5
2

4

9



Van  Reeuwijkstraat 5
7731 EH Ommen
(0529) 452 047
www.carrousel-ommen.nl
info@carrousel-ommen.nl

ZWEMBAD CARROUSEL
RECREATIEBAD | WEDSTRIJDBAD | BUBBELBAD 

STOOMCABINE | BUITEN TERRAS48 soorten huisgemaakt 
vers italiaans schepijs 

Openingstijden hoogseizoen:
juni/juli/augustus

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

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

W
ij z

ijn weer geopend !

Het lekkerste ijs 
van Hardenberg
en omstreken.
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                     Camping ’t  Veld 
 
                                                   Vakantie is een feest! 
                                           
 

Gemoedelijk kamperen op de kleinste 5 sterrencamping van 
Nederland. 

 
autovrije kampeervelden met speeltuintje voor de (klein)kinderen 

op elk veld, standaard en comfortplaatsen, privé sanitair, 
 

uniek overdekt zwembad met nieuw in 2017  water glijbaan, 
indoor speeltuin, minishop ,sfeervolle horeca, fietsverhuur, 

 wifi,  vis– en roeivijver met speelstrand, sportveld, 
alle weekenden en reguliere schoolvakanties van april t/m 

september professionele animatie, 
 

Verhuur van veldlodges, toercaravans, mobile homes en veranda 
lodges 

 
                                                         Grote beltenweg 15 
             7794 RA Rheeze 
    Tel: 0523262286 
 
    E: info@campingtveld.nl 
    www.campingtveld.nl 
 

• ruim assortiment 

• goede aanbiedingen

• ambachtelijke slagerij

• slijterij

• postagentschap

• bezorgservice

Coop Neppelenbroek
Kroonplein 18, Lemelerveld 
www.cooplemelerveld.nl

GEOPEND
MA-ZA    8.00 - 20.00

VERS & VOORDELIG



Mooi weer of niet, een lekker fris ijsje gaat er altijd wel in,  
en ambachtelijk ijs uit de regio maakt werkelijk het verschil!  
Voor jong en oud, als tussendoortje of als toetje. Gemaakt van  
melk van koeien die grazen op eigen gezonde bodem. Bereid  
met liefde, passie en vakmanschap. Neem meteen een kijkje  
op het boerenerf of doe het ‘Klompenpad’ of ‘Koepad’. 

Uit eten gaan is een feestje, helemaal in het Vechtdal. 
Dat staat bekend als de tuin van Overijssel en laat 
die nou vol staan met de lekkerste ingrediënten! 

Ieder seizoen een lokaal feestje op je bord hier. En 
buiten de deur eten is nog leuker als de kinderen ook 
mee kunnen! Deze restaurants zijn kindvriendelijk, 

zonder dat ze zich hoeven te vervelen. 

om uit eten te gaan met kids
DE 5 LEUKSTE PLEKKEN  

Pannenkoeken in het Vechtdal bij De Rheezerbelten,  

Hardenberg en De Barones, Dalfsen.

Fiets de ingrediënten van je pannenkoek bij elkaar 

met de molenaarsroute, CR Zalen Kappers.

Biologische en huisgemaakte burgers, kippeling, bitterballen 

voor de kleine burgers, Ingeburgerd, Zwolle. 

Picknicken in een hooiberg bij Aardbeienboerderij RozemArrie.

Overdekt barbecueën in een Finse Kota bij Rederij Peters Ommen. 

Ook op de vele (boeren)campings vindt je vaak de leukste 

kindvriendelijke eetadresjes. Lekker smullen met de 

kinderen en uit eten met de hele familie, ook dat kan 

in Verrukkelijk Vechtdal! www.vechtdaloverijssel.nl

1

3

5
2

4

Tijd voor een...TTTOETJE!

•  Ekkelenkamp, Ommen - Grootste IJssalon 

van Nederland met verrukkelijk schepijs én 

softijs, vele smaken volgens eigen recept! 

www.ekkelenkamp.nl 

•  IJsboerderij Meulenhorst, Ommen -  

neemt je graag mee op rondreis langs het 

productieproces van hun heerlijke ambachte-

lijke boerenijs. Puur natuur dus! 

 www.meulenhorst.nl

•  IJshoeve Bosman, De Krim - Boerenijs van 

dagverse melk van de eigen koeien. Keuze 

uit roomijs,  sorbetijs, yoghurtijs en zelfs glu-

tenvrij ijs! www.ijshoevebosman.nl

•  Theetuin B&B Boerhoes, Dalfsen - Echt 

boerenijs onder de perenboom in de thee-

tuin en neem een kijkje bij de boerderijdie-

ren. www.boerhoes.nl

•  Toscane, Hardenberg - Een Italiaanse  

ijssalon met maar liefst 48 soorten huisge-

maakt vers Italiaans schepijs.

 www.toscana-hardenberg.nl

•  Buffelfarm Kelder, Radewijk - Heerlijk  

romig ijs van waterbuffelmelk, in verschil-

lende smaken zoals boerenjongens, aardbei, 

banaan en hazelnoot Buffelijs! 

 www.buffelfarm.nl

Alleen van dit lijstje ga je al watertanden, laat je 

verleiden tot het proeven van Vechtdal ijs en je 

zult de echte smaak van de omgeving beleven! 

Kijk voor adresinformatie op pagina 63 bij 

Eten & Drinken in deze gids en/of via www. 

verrukkelijkvechtdal.nl

TIP

1111



Vissen in de 
Overijsselse 

Vecht!

visstekkenbezienswaardigheden
alle vissoorten

technieken

Resort de Arendshorst 
Arendshorsterweg 3a 

7731 RC Ommen 
  0529 45 32 48                         

www.resort-de-arendshorst.nl 

Kamperen op unieke 
locatie direct aan de 

Vecht 

Of u nu alleen, samen met uw partner, familie of met een 

groep wilt komen, u bent van harte welkom bij Imminkhoeve 

in Lemele. 

• Groepsaccommodaties

• Familiehuis

• Landhuis hotel 

• Rolstoel- en wandelpaden

• Toegankelijke speeltuin

• Snoezelruimte (100m2)reserveringen@imminkhoeve.nl  |   T. 0572-33 12 84  
www.imminkhoeve.nl

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

Of u nu alleen, samen met uw partner, familie of met een 

groep wilt komen, u bent van harte welkom bij Imminkhoeve 

in Lemele. 

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

Of u nu alleen, samen met uw partner, familie of met een 

groep wilt komen, u bent van harte welkom bij Imminkhoeve 

in Lemele. 

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

109284_Advertentie Vechtdal 190x136.indd   1 17-11-16   11:00
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DE OVERIJSSELSE VECHT

De Overijsselse Vecht is de grootste van de kleine en de kleinste van de grote 

rivieren van Nederland. De bron van de Vecht ligt in de buurt van Darfeld, het 

Duitse Münsterland. De rivier is 167 km lang. Ten noordwesten van Zwolle 

vloeit de Vecht samen met het Zwartewater. 

Samen met 13 partners streeft de provincie Overijssel ernaar de Vecht te 

ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier in het programma Ruimte 

voor de Vecht. Meer ruimte voor het water wordt gecombineerd met water-

veiligheid en de ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van 

Terwijl het Vechtdal langzaam ontwaakt, maakt de Vecht zich gereed voor haar eerste  
bezoekers. Vissers, gewapend met hengel en comfortabele stoel vinden hier in de vroege 

morgen hun rust. Het duurt niet lang voordat ook de eerst sloep zich op het water begeeft, 
ze varen rustig nog even verder. Op een klein strandje even verderop zijn kinderen 

druk in de weer. Een schipper legt zijn plezierjacht aan en een wandelaar geniet van 
het kwaken van de knoflookpadden. Wanneer de avond valt, wordt het rustiger. Ergens 

op de Vecht peddelt nog een verliefd stelletje. Met een goed glas wijn en een toastje 
genieten ze in de kano van het landschap, de ondergaande zon en elkaar. Gelukkig heeft 

de Vecht alle tijd en vervolgt zij onverstoorbaar haar route door het landschap.

de Vecht. Het zorgt voor de versterking van de historische verbinding tussen 

Dalfsen, Ommen en Hardenberg en het water. En het biedt enorme kansen 

voor recreëren op en aan het water.   

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

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

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

om aan te meren. Dankzij de Vechtdal steigers ontstaat een veelzijdig vaar- 

gebied voor een paar uur varen, waar altijd wat te doen is. Door deze steigers 

is het achterland goed bereikbaar. Ze sluiten aan bij de wens van toervaarders 

om het achterland te verkennen.

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

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

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

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

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

die de Vecht rijk is! De mooiste en best bereikbare visstekjes vind je met de 

‘Sportvisserreisgids Overijsselse Vecht’. De reisgids is verkrijgbaar via www.

sportvisserijoostnederland.nl.  



11 Gramsbergen Valentijnswandeling

17 t/m 19 Hardenberg Kampeer & Vrije Tijd beurs, Evenementenhal

22 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel

22 t/m 24 Hardenberg Familiedagen, Evenementenhal

25 Balkbrug Vlooienmarkt, Diamanthal

 

 

1 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel

15 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel

25 Balkbrug Vlooienmarkt, Diamanthal

25 Gramsbergen Gramsberger Breakfastrun en Torentocht

26 Dalfsen Lenteblues, Trefkoele

30 Hardenberg Hardenberg’s Got Talent

  

2 Dedemsvaart Voorjaarsloop

8 Hardenberg De Toren Palmpasenoptocht

8 Hardenberg Concert C.V.O.Z. Zanglust, Höftekerk

12 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel

17 Balkbrug Frisse Neuzenwandeling, De Wheem

17 Hardenberg Hardenberg Buiten, Oldemeijer

21 Hardenberg Hardenberg Vrieling Cityun en Halve marathon

22 Balkbrug Vlooienmarkt, Diamanthal

22 Ommen Krentenbloesemtocht

26 en 27 Vechtdal Diverse Koningsdagactiviteiten

29 Ommen Opening zwemseizoen, Openluchtbad Olde Vechte

  

5 Zwolle Bevrijdingsfestival Overijsel

7 Vilsteren Typisch Vilsterse wandeltocht

6 en 7 Dalfsen Kunst- en cultuurweekend

13 Vechtdal e.o. Tuinenroute “Onze Tuinen’’ 

13 en 14 Vechtdal Nationale Molendag

17 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel

20 en 21 Ommen Div. activiteiten, De Lemeler Esch

25 Balkbrug Dauwtrappen, De Wheem

25 Ommen  Dauwzwemmen, Openluchtbad Olde Vechte

27 Dalfsen Erbens Vechtdaltoer

31 Dalfsen Station tot Station Loop

2 en 3 Hardenberg Freestyle Hardenberg next level, centrum

2 t/m 5 Ommen Summer Fair, Landgoed Het Laer

3 Dalfsen Jazz aan de Vecht

3 Hardenberg Pinkermarkt, centrum

5 Balkbrug Foodwalk, De Wheem

5 Dedemsvaart Dedemsvaart Natuurlijk

5 Radewijk Rondje Radewijk

7 t/m 9  Dalfsen Wandel3Daagse

11 Balkbrug Tuinkoor, De Kruidenhoeven

17 Balkbrug Open tuin en kunst, De Kruidenhoeve 

18 Hardenberg Vechtpark Zomer Zang

21 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel

22 t/m 24 Hardenberg Ter Steege Ballonfestival

22 t/m 24 Hardenberg Fiets3Daagse

23  Ommen  Midzomernachtzwemmen,  

Openluchtbad Olde Vechte

24 Ommen VechtdalTrail

24 Hardenberg Brunink Drakenbootwedstrijd

24 Vechtdal e.o. Tuinenroute “Onze Tuinen’’ 

  

1 Hardenberg Nederlands Korenfestival, centrum

1 Sibculo Nostalgische Wadag

1 Vilsteren Vilsteren Bruist

4 t/m 7 Ommen Zwem4Daagse, Openluchtbad Olde Vechte

8 Dalfsen Stone Rock Festival

8 Hardenberg Dion Triathlon

11 Ommen Ommer Bissingh Jaarmarkt

12 Balkbrug Zomeravondtuinconcert, De Kruidenhoeve

15 Slagharen Mardi Gras, Attractiepark Slagharen

15 en 16 Hardenberg Barrel Food Truck Fest

16 Ommen Montmarte, centrum

18 Hardenberg  Boerderij-Verwendagen, Aspergeboederij  

Het Nijenhuis

19 Lemele Oudhollandse Markt

19 Ommen Ommer Bissingh ‘Sport & Ondernemersdag’

20 Hardenberg Klepperse donderdag

21 Dalfsen Blauwe Bogen Dag

22 Ommen Explosion Festival

22 Ommen Ommer Bissingh Kofferbakverkoop

23 Ommen Lazy Sundays Festival

26 Lemele Oudhollandse Markt

26 Ommen Ommer Bissingh ‘De boer op’

27 Hardenberg Klepperse donderdag

27 Hardenberg Op stap op de boerderij

28 Dalfsen Blauwe Bogen Dag

29 Hardenberg Landbouwdag

30 Ommen Montmarte, centrum

31 Dedemsvaart Dedemsvaria

 

1 t/m 5 Dedemsvaart Dedemsvaria

2 Lemele Oudhollandse Markt

2 Ommen Ommer Bissingh ‘Kids & Voices’

2 Staphorst Staphorst dag

2 t/m 6 Stegeren (Ommen)   CSI Ommen, Jumping de Driehoek

3 Hardenberg Klepperse donderdag

Juni

Augustus

Juli

14

Maart

Februari

April

Mei
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3 Ommen  Boerderij-Verwendag, Vechtdal Eieren

3 Hardenberg Op stap op de boerderij

4 Dalfsen Blauwe Bogen Dag

4 en 5 Oud Lutten Bouwvakfeest

5 Diffelen Visserijdag

5 Holthone Oogstdag, Landgoed de Groote Scheere

5 Ommen Ommer Molendag

6 Staphorst Klederdrachtshow, Museum Staphorst

8 Dalfsen Boerderij-Verwendag, De Vennefarm

9 Rheeze Boerenfietstocht LTO Hardenberg

9 Lemele Oudhollandse Markt

9 Ommen Ommer Bissingh ‘Hollandse dag’

9 Staphorst Staphorst dag

10 Hardenberg Klepperse donderdag

10 Hardenberg Op stap op de boerderij

10 en 11 Hardenberg Slobberfeest

11 Dalfsen Blauwe Bogen Dag

12 en 13  Ommen Hanzefestival + mega kofferbakverkoop

13 Ommen Montmarte, centrum

16 De Krim Boerenmarkt, IJshoeve Bosman

16 Staphorst Staphorst dag

16 Lemele Oudhollandse Markt

16 Ommen Ommer Bissingh ‘Palingrokerij & Kunst’

16 Staphorst Klederdrachtshow, Museum Staphorst

17 Hardenberg Op stap op de boerderij

17 Hardenberg Standwerkersconcours

23 Lemele Oudhollandse Markt

23 Staphorst Klederdrachtshow, Museum Staphorst

23 Vriezenveen Boerenmarkt, centrum

24 Hardenberg Klepperse donderdag

24 t/m 26 Ommen Festival op de Vecht

25 t/m 2 sept Gramsbergen Gramsbergen Lichtstad 

26 Vechtdal e.o. Tuinenroute “Onze Tuinen’’ 

26 Hardenberg Pleinfestijn

26 en 27 Ommen Kunstroute

2 Dalfsen Loopfestijn

2 en 3 Ommen Bissingh Blaasorkestenfestival

5 t/m 8 Vechtdal ANWB Vechtdal Fietsvierdaagse

7 t/m 24 Reestdal Grenzeloos Kunst Verkennen, elke do t/m zo

9 Dalfsen Proef Dalfsen

9 Gramsbergen Stedekust

9 en 10 Lemele Handbike Evenement, Imminkhoeve

9 en 10 Vechtdal/Reestdal Open Monumentendag

10 Balkbrug Wijnfeest, Reestlandhoeve

13 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel

16 Hardenberg Taptoe en vuurwerk, markt

16 en 17 Lemele Wandelweekend, Imminkhoeve

23 en 24 De Wijk Smaakmakersfestival

24 Gramsbergen  DirtyMonkeyRun, Combibaan

30 Radewijk Herfstfair

30 Hardenberg Hardenberg Proeft

4 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel

14 t/m 28 Ommen Kijk op Kunst

21  Ommen Verrukkelijk Vechtdal Event

21 t/m 29 Balkbrug Week van het Landschap, De Wheem

22 Balkbrug Van Schans tot Reest, De Wheem

22 Vilsteren Balkenbrijwandeltocht

28 Hardenberg Hardenberg Swingt

15 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel

18 Vechtdal Intocht Sinterklaas

 

13 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel

26 Hardenberg Kerst-wandelpuzzeltocht, Zwieseborg

26 Vilsteren Levende Kerstwandeltocht

Oktober

December

November

September

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

Weekmarkten

  Ommen Dinsdag 08.00 - 13.00 uur
  Dalfsen Donderdag 08.00 - 12.30 uur
  Nieuwleusen Zaterdag 08.00 - 12.00 uur
  Hardenberg Maandag 08.30 - 13.00 uur
  Dedemsvaart Woensdag 08.30 - 13.00 uur
  Staphorst Woensdag 08.00 - 12.30 uur



Het Roode Hert

Hessenweg 41 - 7722 PJ Dalfsen 
0529 433 043 - www.hetroodehertdalfsen.nl

Dalfsen

7 Dagen per week geopend
Voor lunch, diner of gewoon een 
kop koffie u bent altijd welkom.

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

Op de rand van het Vechtdal en Salland
w
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heidepark_ad_acsi_DEF.indd   1 14-12-2009   8:48:50

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.

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

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

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

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

Vestigingen 
in Dalfsen
en Zwolle

Bootverhuur 

Zwolle

origineel

dagjeuit

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

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



Welkom in Dalfsen! Dalfsen mag zich sinds september 2016 

Groenste kleine stad van Europa noemen, samen met Bad 

Ischl (Oostenrijk) en Tullamore (Ierland). Deze titel won 

Dalfsen met haar deelname aan de Entente Florale Europe, 

een internationale ‘groen’-competitie voor dorpen en steden 

in Europa. Met haar landgoederen, de rivier de Vecht die 

als een zilveren lint door het landschap slingert, groen 

opgezette wijken en een goed onderhouden buitenruimte, 

wist Dalfsen de internationale jury te overtuigen.

Wil je zelf het Groenste kleine stadje van Europa beleven? We hebben prach-

tige fietsroutes, wandelroutes, een toeristisch overstappunt en verschillende 

overnachtingsmogelijkheden. Laat je betoveren door het landschap op de 

uitkijktoren nabij picknickplaats De Stokte. Het fietspontje brengt je naar de 

overkant van de Vecht, waar je heerlijk kunt wandelen of fietsen langs de 

vele landgoederen die Dalfsen rijk is. Met als prominent middelpunt het eeu-

wenoude Kasteel Rechteren. 

Dalfsen bestaat uit de dorpen  

en buurtschappen  

Lemelerveld, Nieuwleusen, 

Oudleusen, Hoonhorst,  

Emmen, Hessum, Lenthe,  

Marshoek, Oosterdalfsen,  

Rechteren en Ankum.

Dalfsen

WELKOM  

IN DALFSEN!
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Ook Lemelerveld, een van de grote kernen van 

de gemeente Dalfsen, heeft veel te bieden. 

Het Heidebad is een natuurbad, midden in het 

bos, met zandstranden en een beachvolleybal-

veld. Hier kun je heerlijk een middagje zwem-

men. Het hart van Lemelerveld, aan het nieuw 

aangelegde Kroonplein biedt volop mogelijkhe-

den om inkopen te doen, of neer te strijken op 

een terrasje. 

In Nieuwleusen kun je op zaterdag terecht op 

de weekmarkt. En wil je meer weten over de 

geschiedenis van Nieuwleusen? Breng dan een 

bezoekje aan museum Palthehof, gelegen in 

het Palthebos, waar je eveneens kunt wande-

len. Dit museum heeft, naast de geschiedenis 

van Nieuwleusen ook jaarlijks een wisselende 

tentoonstelling. 

In de zomermaanden staat Dalfsen bol van ac-

tiviteiten. Een kleine greep uit het aanbod: op 6 

en 7 mei vindt in Dalfsen het kunst- en cultuur-

weekend plaats. De laatste twee vrijdagen van 

juli en de eerste twee vrijdagen van augustus 

staan in het teken van de Blauwe Bogen Dagen. 

Een gezellige braderie en tal van activiteiten vin-

den dan plaats in het centrum van Dalfsen. En 

ben je in het weekend van 9 september in Dalf-

sen? Bezoek dan Proef Dalfsen, een evenement 

waar het ontdekken van de gemeente Dalfsen 

centraal staat. Proef Dalfsen is een jaarlijks te-

rugkerend evenement waarin Dalfsen echt goed 

kan worden ‘geproefd’: met bier, wandelen, fiet-

sen, eten, muziek en monumenten.

Daarnaast heeft vrijwel elke kern van de ge-

meente z’n eigen feestje(s). Tijdens deze fees-

ten worden verschillende activiteiten georgani-

seerd, waaronder bijvoorbeeld een autorodeo, 

kermis of streekmarkt. En natuurlijk wordt de 

dag afgesloten in de feesttent, met muziek en 

een drankje. 

Wil je meer weten over de activiteiten in en om 

Dalfsen? Kijk dan op www.dalfsen.nl, www.

dalfsendoet.nl en www.vechtdaloverijssel.nl

Lemelerveld

Drukke zomer

Nieuwleusen

Foto: Visionair.nu
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De Schat van Dalfsen had al zo’n goed gevulde schatkist, daar is nu nog 

een gedichtenroute aan toe gevoegd. Op die manier kom je poëtisch door 

en langs de mooiste plekken van Dalfsen. Je begint bij het station, dat is 

niet alleen handig, dat is ook een van die mooie Dalfser plekjes!

Gedichtenroute

Dea Jansen, Koos Geerds en Lenze Bou-

wers zijn dichters uit Dalfsen. Ze hebben 

de wandelschoenen aangetrokken en 

lieten zich inspireren door mooi Dalfsen. 

Een gedicht gaat in het bijzonder over de 

opgravingen in Oosterdalfsen. Maar wat 

dacht je van de Vecht, die kun je foto-

graferend, schilderend of zingend beju-

belen, je geeft er een extra dimensie aan 

door er over te dichten.

Deze en andere markante locaties vor-

men de leidraad voor de wandelroute 

van circa 8 kilometer door en rondom 

Dalfsen. Je kunt de route lopen aan de 

hand van een papieren routeboekje of 

via een app. 

Het routeboekje is op veel openbare 

plekken in Dalfsen gratis mee te nemen, 

zoals in het gemeentehuis. Via de spe-

ciale gedichten-app zijn door de dichters 

zelf ingesproken gedichten op 14 plek-

ken te beluisteren. 

De app en het routeboekje zijn te vinden op 

de website: www.schatvandalfsen.nl/ 

gedichtenroute-schat-van-dalfsen

schatvandalfsen.nl

Geïnteresseerd in archeologie? In Oosterdalfsen 

is het grootste grafveld van West Europa uit de 

Trechterbekertijd opgegraven. Het aangelegde fa-

miliepad in deze nieuwe woonwijk brengt je heel 

even terug in de tijd van de Trechterbekercultuur. 

Grootste grafveld

uit Trechterbekertijd 

Foto: Carolien Prins, 
Historische Kring Dalfsen
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Profi teer nu van 
15% vroegboekkorting 

ook tijdens alle schoolvakanties

Voor meer informatie of reserveringen: 
www.gerner.nl of bel 085 – 0160 190

Kamphuis
Dalfsen: Wilhelminastraat 18

(0529) 438 710  •  jumbosupermarkten.nl/dalfsen

Openingstijden
maandag:  08.00 - 20.00 uur
dinsdag:  08.00 - 20.00 uur
woensdag:  08.00 - 20.00 uur
donderdag:  08.00 - 20.00 uur
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Welkom bij de goed-
koopste van Dalfsen!
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We wonen met ons hele team In De Barones, dat offici-

eel hotel Haersolte heet. Op een paar na komen we uit 

heel het land, dat kun je niet afreizen. Ik zelf bijvoorbeeld 

kom uit Rotterdam. We hebben het hartstikke leuk. Ge-

noeg privacy, maar we delen keuken en huiskamer.”

Nummer 2 is Kontrast. “Onze fitnessruimte. Daar zijn 

we bijna iedere dag voor krachttraining. Handbal is een 

fysieke sport, dan moet je wel hè? Mijn droom is om 

voor een mooie club in het buitenland te spelen. Dan heb 

ik wel een voorkeur voor Denemarken, dus ik doe er alles 

voor! Na de fitness lekker de sauna of het zwembad in.”

De Trefkoele is lievelingsplek nummer 3. “Omdat we 

daar onze prijzen bij elkaar spelen, maar vooral ook om-

dat daar het publiek geniet van tophandbal.”

4

5

De VII Deugden moet ook in het lijstje. “Want daar vie-

ren we onze feestjes. Na een prijs is dat de plek waar 

we gehuldigd worden. Maar ook op andere tijden ben ik 

daar graag voor een kopje koffie of een lunch.”

Als niet onbelangrijke nummer 5 noemt Tess De Oor-

sprong, de groentetuinen van Eef Stel. “Gezondere 

groente kun je niet krijgen. En lekkerder ook niet. De 

Oorsprong is hofleverancier van De Librije, maar ook 

van mij!”

Tess’ top 5 van favoriete Dalfser plekjes begint waar ze woont. 

Tess van Buren: 
voor de topsport naar Dalfsen gekomen

“Het allermooiste plekje van Dalfsen is De Barones”,  

zegt Tess van Buren, aanvoerster van het 

succesvolle dameshandbalteam Sercodak Dalfsen. 

Al jaren rijgen de dames de prijzen aan elkaar, 

“omdat ik de aanvoerster was, mocht ik dit jaar 

de schaal ophalen. Een heel apart gevoel”.

Mijn Hotspots in Dalfsen... 

1
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b e e l d e n t u i n 
m a r i ë n h e e m

in  samenwerking met

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

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

glooiende gazons, boompartijen en boomgaard. 
kom genieten van de vele beelden in onder andere 
brons, keramiek, glas, rVs, ijzer en steen. Van 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

Bewust aanwezig in je lichaam kalmeer je 
je geest... 

Early birds 
vanaf 

€337 p.p. ! 

www.lemeleresch.nl/
yogacamp2017

YOGA CAMP 2017 WEEK 31, 32, 33
29 juli tot 19 augustus

Geniet volop van de natuur + elke dag 2,5 uur yoga

  Weekprijzen vanaf €337 obv 2 personen, inclusief:

• ruime plaatsen voor tent of caravan
• hatha yoga, critical alignment yoga & running yoga
• vrij gebruik van de buitenkeuken, gezellig samen koken
• 1x heerlijk badderen in hot-tub voor 2 pers.
• kinderrecreatie (3-12 jaar) loopt gelijk met de lessen
• zon-verwarmd zwembad
• 1 dag fi etshuur
• startpunt voor schitterende fi ets- 
 en wandelroutes



Verdedigingsschans
Op kosten van de Friezen en de Groningers werd in 1625 het verdedigingswerk 

de Ommerschans gebouwd. Ze wilden voorkomen dat de Spanjaarden over 

de weg door het veen bij Ommen naar het noorden op zouden rukken. De 

Spanjaarden kwamen niet, maar een krappe vijftig jaar later viel de Bisschop 

van Münster, alias Bommen Berend, wel ons land binnen. Hij had maar weinig 

moeite met de verovering van de schans. De verdedigers sloegen dronken op 

de vlucht toen ze hem zagen naderen.

Straf en Bedelaarskolonie 
De Maatschappij van Weldadigheid: het klinkt zo fraai. En het idee waarmee 

Johannes van den Bosch haar oprichtte, was wel te prijzen: paupers, bedelaars, 

wezen en eigenlijk iedereen die maatschappelijk niet mee kon komen, helpen 

een bestaan op te bouwen. 

De bedelaarskolonie Ommerschans werd in 1820 geopend. Een groot, vierkant 

gebouw dat plaats bood aan 1200 bedelaars. Door te werken op de bij de kolonie 

behorende boerderijen en in de werkplaatsen konden ze na genoeg verdiend te 

hebben van de kolonie ontslagen worden. Mannen en vrouwen leefden geschei-

den van elkaar, onderwijs werd wel gegeven en er was een arts aanwezig.

De oude verdedigingsgrachten, bewakers bij de poort en bij de werkzaamhe-

den, evenals de aanwezigheid van limiethuisjes op de koloniegrenzen moesten 

voorkomen dat de bedelaars konden ontsnappen. Het leven was zwaar op de 

kolonie, velen hadden bij aankomst al een hele slecht conditie en konden het 

harde werken niet aan. Meer dan 5.000 mensen kwamen er om het leven, maar 

het duurde tot 1890 voor het gesticht de deuren sloot.

Natuur
Een uniek landschap. Dat heeft de bewogen geschiedenis van de Ommerschans 

in ieder geval achtergelaten. De bossen en de gracht doorbreken het open land-

schap en creëren stille, mysterieuze plekjes, waar je de verhalen voelt. Reeën, 

vogels en vleermuizen voelen zich er thuis. Net als veel verschillende bomen en 

planten. De Ommerschans is niet voor niets ook een beschermd gebied. 

Werelderfgoed UNESCO
Op 21 december 2016 heeft minister Bussemaker bekend gemaakt dat de 

Maatschappij van Weldadigheid, waar de Ommerschans een wezenlijk onder-

deel van is, voorgedragen wordt voor Werelderfgoed. In 2018 zal UNESCO een 

besluit nemen. 

Wandelingen met gids 2017
Zondag: 23 april, 21 mei, 18 juni, 13 augustus, 27 augustus en 17 september. 

Aanvang: 14.30 uur. Donderdag: 13 juli en 27 juli. Aanvang: 19.00 uur. Start: 

Hoeve 4, Balkerweg 72.

Bezoek voor meer informatie www.deommerschans.nl.

Voel de verhalen!
DE OMMERSCHANS

Wandel langs de grachten met vreemde hoeken en de weelderig begroeide wallen en 
je ziet een vesting uit de Tachtigjarige Oorlog. Kijk door je wimpers en ervaar hoe een 

strafkolonie uit de ijzeren eeuw weer tot leven komt. Geniet van de rust en vraag je 
af wat je hoort! De natuur? Of toch de geschiedenis? Welkom op de Ommerschans!
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Landgoederen zijn voor het grootste deel buiten allerlei ruilverkavelingen ge-

bleven waardoor je er veel authentieke en historische landschapselementen 

tegenkomt, als hagen en singels. De landerijen zijn meestal niet oneindig uit-

gestrekt, het zicht wordt vaak onderbroken door bosschages. Maar die zijn dan 

wel weer zo tactisch neergezet dat je mooie zichtlijnen hebt. Vroeger was dat 

pure noodzaak om de vijand aan te zien komen, nu is dat genieten vanwege 

de veelzijdigheid. 

Landgoederen hebben ook gemeen dat ze altijd op strategische punten liggen. 

Daar werd vroeger de locatie op geselecteerd. De Vecht in de rug als natuurlijke 

bescherming, of juist voor goede aan- en afvoer bijvoorbeeld. 

Dat je in de omgeving van een landgoed bent zie je ook goed aan de aangelegde 

lanen met vaak statige eiken of beuken erlangs. Honderden jaren geleden werd 

het terrein van een landgoed ingericht en daar plukken we nu de mooie natuurlij-

ke vruchten van. Rondom een landgoed is de natuur sowieso evenwichtig. Logi-

scherwijs, want die is aangelegd. Maar dat is al weer zo lang geleden, dat je niet 

echt het idee hebt in een keurig aangelegd plantsoen te lopen. Bij een landgoed 

zocht men vroeger namelijk naar de mix tussen natuur, cultuur en landbouw. 

Want de adel had interesse in cultuur, genoot van de natuur, maar moest ook 

gewoon geld maken op de grond, dus werd er verpacht aan boeren.

De landgoederen van het Vechtdal op een rij? In alfabetische volgorde: Den 

Aalshorst, Archem, Den Berg, Eerde, Hessum, Den Hoonhorst, De Horte, de 

Leemcule, Mataram, Rechteren en Vilsteren.

In de 20ste eeuw groeide de behoefte de parken en bossen van de landgoede-

ren ter beschikking te stellen aan de burgerij. Met de Natuurschoonwet in 1928 

werd dat zelfs officieel geregeld. Als je je landgoed openstelde, kreeg je daar 

geld voor. Het mes sneed aan twee kanten, want op die manier had de landheer 

naast het pachtgeld een extra centje om zijn bossen rendabel te maken. Het 

was het begin van een sterke verandering van de landgoederen. Ze zijn nu vaak 

ondergebracht in familiestichtingen, bij overheden of natuurbeheerorganisaties. 

Vanwege het natuurlijke, historische en culture belang is er daarom ook vanuit 

overheidswege ineens geld voor restauratie en renovatie beschikbaar. Zodat we 

nog tot in lengte van jaren van de landgoederen kunnen blijven genieten.

Wandelen
Op internet kun je ook de Landgoederenroute Dalfsen vinden, een wandelroute 

langs de parels van het Vechtdal, zoals Landhuis den Aalshorst, Huize den Berg 

en een authentiek Sterrenbos. Deze wandelingen starten bij station Dalfsen en 

zijn geschikt voor de minder geoefende wandelaar, want er kan gekozen worden 

uit een lengte van 8,5 of 15 kilometer. Voor kinderen zijn er twee routes uitgezet 

van 2,5 en van 5 kilometer rond Landgoed de Horte.

Op www.landgoedereninoverijssel.nl vind je info per landgoed en kun je info 

krijgen over mogelijkheden voor een bezoek of bezichting van het huis, tuin 

of park.

Heel veel

in het Vechtdal
LANDGOED

Tien procent van Overijssel bestaat uit Landgoed. In het Vechtdal is dat  
nog veel meer. Percentages hebben we niet, maar de Vecht was blijkbaar  

een goede vestigingsplaats voor landheren. Den Berg, Rechteren,  
Den Aalshorst en Den Hoonhorst liggen zo goed als aan elkaar vast.
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Roofriddersnest
Ooit was Eerde een beruchte plek in het Vechtdal. In de 14e eeuw was het kasteel 

een sterke burcht van hout. Het werd bewoond door een echte roofridder. Evert 

van Essen was zijn naam. Hij had zijn plek strategisch gekozen. Dicht aan de Reg-

ge, waar vele handelsschepen langs zijn huis voeren. Deze hield hij aan. Ze moch-

ten niet door naar Ommen voordat ze betaald hadden. Ook plunderde hij er wat 

af in de omgeving. Geen wonder dat hij met iedereen ruzie had en dat uiteindelijk 

de Bisschop van Utrecht, samen met de drie IJsselsteden, het huis in brand stak. 

Het huis scheen zo degelijk te zijn gebouwd, dat het een maand gebrand heeft!

Unieke parkaanleg
Na Van Essen is het huis door meerder eigenaren opgebouwd en afgebroken. 

Uiteindelijk heeft Johan Werner baron van Pallandt het huis, zoals het nu is, in 

1715 gebouwd. Hij was generaal in de Spaanse successie-oorlog en richtte het 

huis en het omliggende park dan ook met militaire precisie in en legde een lanen-

stelsel aan in muzikale maatverhoudingen en symmetrie. Nergens in Nederland 

vind je een dergelijke aanleg.

Erfgenaam Philip Dirk van Pallandt plantte Amerikaanse eiken (vanwege de 

mooie herfstkleur), de Amerikaanse bosbes (omdat hij die dikke bessen zo bij-

zonder lekker vond) en introduceerde het Amerikaanse krentenboompje op Eer-

de (in april is het parkbios van Eerde op zijn mooist). Op De Steile Oever zie je 

ook nog de door hem aangelegde zichtlijnen over de Regge.

Philip Dirk maakte het landgoed ook ‘van algemeen nut’, haalde de padvinderij 

naar Eerde en boodt ruimte aan Jiddu Krishnamurt, mystiek leider van de ‘Orde 

van de ster van het Oosten’. Toen ‘de ster’ ophield te bestaan, kwam de interna-

tionale school daar voor in de plaats.

Natuurmonumenten is nu eigenaar van dit prachtig stuk natuur en cultuurhis-

torie. Het landgoed is het walhalla van Overijssel voor vleermuizen. De oude 

bomen zijn de slaapplekken en kraamkamers, de lanen zijn de snelweg en de 

weilanden en het water vormen het foerageergebied.

Overdag is de kans groot dat je oog in oog komt te staan met een ree. Op het 

landgoed wordt niet gejaagd en dankzij de vele bosjes en houtwallen kunnen de 

dieren redelijk veilig op de graslanden foerageren. Vooral vroeg in de ochtend en 

later op de middag is de kans op een ontmoeting het grootst. Of ga eens mee op 

reeëntocht met de boswachter van Natuurmonumenten!

Zelf ontdekken
Wil je zelf het landgoed met haar boeiende historie ontdekken? Ga voor wan-

delroutes en rondleidingen door kasteel en over het landgoed naar: www. 

natuurmonumenten.nl/eerde. Of download de gratis wandelapp NatuurRoutes.

Landgoed met allure
EERDE

Eerde is een landgoed met allure in het hart van Overijssel. Een landgoed waarin mensen 
wonen, werken, recreëren en zelfs naar school gaan. Stralend middelpunt is Kasteel Eerde 

met zijn 18e-eeuwse interieur en unieke lanenstelsel in het kasteelbos. Daaromheen 
ligt een kleinschalig coulisselandschap zoals dat bijna nergens meer te vinden is.

IJsboerderij De Meulenhorst 
Een bezoekje aan deze ijsboerderij is zeker de moeite waard! 

TIP VAN DE REDACTIE TIP



2 t/m 6 augustus 2017

www.csiommen.nl

109699-Advertentie CSI 2017_93x66mm.indd   1 19-01-17   12:00

WWW.TEATIMEOMMEN.NL

High Tea op Het Laer

25%
korting

te gebruiken voor 
31 december 2016

Reserveren is gewenst
info@teatimeommen.nl / 0529 - 45 55 50

Iedere zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur

max. 4 personen

25%
korting

te gebruiken voor 
24 december 2017

  max. 4 personen
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Openingstijden zomer 
 

Di t/m Za geopend vanaf 9:00 uur 
 

Zo geopend vanaf 10:00 uur 
 

Openingstijden keuken 
 

elke dag van 11:00 tot 20:30 uur 
 

 
Voor actuele openingstijden zie  
onze website. (seizoen bepalend) 
 

Groep of gezelschap? 
 

Er zijn verschillende arrangementen  
beschikbaar. Vraagt u gerust naar de 
mogelijkheden. 
 
 
         0529 - 451782 
 

         www.ekkelenkamp-ommen.nl 
 

         info@ekkelenkamp-ommen.nl 
 

         Ekkelenkampommen  

 

 

 

 

 

 

 

  Koffie      
  Geniet van verse koffie gezet met onze 
   Italiaanse espresso machine.   
  Hierbij bieden wij een ruim assortiment  

   vers en luxe gebak uit eigen patisserie. 
   

   Lunch 
  Uitgebreide lunchkaart voor ieder wat 
   wils. Vers belegde broodjes, salades,  
   uitsmijters en pannenkoeken. 
 

   Diner 
  3-gangen keuze menu voor 2850 

   keuze uit verschillende voor-, hoofd-, 
   en nagerechten.  
   À la Carte, Plate gerechten vanaf 1575 

   3-gangen kinder keuze menu voor 1050 

  

   IJssalon 
  Vers softijs in verschillende smaken o.a. 
   Vechtdal Yoghurt - Aardbei. Groot terras. 
   Vers schepijs, sorbets en milkshakes. 
   7 dagen geopend in de zomermaanden 
 

KOM GENIETEN OP ÉÉN VAN ONZE ZONNIGE TERRASSEN 

 Hoera 35 jaar!

Top 4 natuurcamping 
van Europa en 

nummer 1 van 
Nederland!

Lemelerweg 16, Lemele, Ommen. Telefoon (0572) 33 12 41, 
info@lemeleresch.nl, www.lemeleresch.nl

9

Anders
natuurlijk genieten & ontdekken

aan de voet van de Lemelerberg
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Ommen bestaat uit de dorpen en 

buurtschappen Lemele, Vilsteren, 

Arriën, Arriërveld, Archem, Beerze, 

Beerzerveld, Besthmen, Dalmsholte, 

Eerde, Giethmen, Hoogengraven, 

Junne, Vinkenbuurt, Nieuwebrug, 

Ommerschans, Stegeren,  

Varsen en Witharen. 

Ommen

Agendapunt op de redactievergadering was: Welke pareltjes van Ommen zullen we eens noemen in dit magazine. 

Ideeën genoeg. De Sahara als vlakke zandverstuiving? Of juist de Archemer- en Lemelerberg als toch best 

behoorlijke heuvels? De stuwen en vistrappen in de Vecht? Het pittoreske winkelcentrum dat beter bereikbaar is 

geworden? De nieuwe jachthaven? Totdat iemand zei: is Ommen zelf niet het mooiste pareltje van Ommen?

Als je Ommen ontrafelt tot losse onderdelen ontdek je veel pareltjes. Zeker. 

Lees daarvoor deze pagina’s over de Hanzestad vooral tot de laatste letter 

uit! Maar al die pareltjes krijgen allemaal een extra dimensie als je ze weer 

aan elkaar breit. Dan krijg je Ommen.

Ommen werd in 1473 Hanzestad. Eigenlijk liggen Hanzesteden aan de 

IJssel. Maar als ‘bijstad’ van Deventer greep Vechtstad Ommen haar kans 

onderdeel van dit handelsverbond te worden. Zonder grote haven, zonder 

grote pakhuizen, op landbouwproducten na eigenlijk ook geen handelswaar, 

maar wel heel strategisch gelegen. Ommen pikte op die manier haar graan-

tje mee in de rijke middeleeuwse ontwikkeling van de Hanzesteden in de 

tijd dat Amsterdam en Rotterdam niet meer dan dorpjes waren.

Hanzestad Ommen

HET MOOISTE PARELTJE
OMMEN IS ZELF

VAN OMMEN

Fo
to

: V
is
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na

ir.
nu
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Over de Vecht werd Bentheimer zandsteen uit 

Duitsland afgevoerd. Iedere steen van het paleis 

op De Dam is langs Ommen gevaren. Die lagen 

– net als Silezisch linnen en Westfaals katoen – 

op Vechtzompen, vrachtboten met een heel ge-

ringe diepgang omdat de Vecht zo ondiep was. 

Aan de Zuiderzee werd de vracht overgeladen 

op zeewaardige koggeschepen. Stroomafwaarts 

was je met een dag of twee aan de Zuiderzee. 

Terug deed je er zo drie keer langer over. Maar 

dan had je wel aanvoer van zout, hout, pelzen, 

laken, bijenwas, eventueel uit Scandinavische 

landen of Zuid Europa! En dat was goed voor 

de eigen ontwikkeling. Het heeft Ommen die 

prachtig historische binnenstad opgeleverd, met 

het gezicht naar de Vecht toe.

Ieder jaar worden Internationale Hanzedagen 

gehouden. Kampen is dit jaar (15 t/m 18 juni) 

gastheer. En dan heb je ook nog het Stedelijk 

Museum van Zwolle met de geschiedenis van 

de Hanze. Met Ommen als uitvalsbasis zijn dat 

prima dagtochten.

Op vakantie een lokaal feest meemaken, dat 

geeft altijd een extra dimensie. In Ommen kun 

je dat niet mislopen. De Ommer Bissingh or-

ganiseert namelijk de hele zomer iedere week 

een groot evenement, een traditie waar veel 

Ommenaren, toeristen en dagrecreanten op af-

komen. Dat schijnt al van 1669 zo te zijn. In die 

tijd is de Algemene Politie Verordening (toen 

‘willekeur’ geheten!) nog aangepast. Jonkheer 

Herman Schaap van Beerze had destijds een 

stadse Zwollenaar een aframmering gegeven. 

In de ‘willekeur’ is toen opgenomen dat dat ver-

boden werd. Dus je kunt er als toerist zonder 

vrees naar toe.

Of Bissingh een verbastering van ‘Bisschops-

dag’ is, of voor ‘drukte op de jaarmarkt’ staat, 

daar zijn ze het in Ommen niet over eens. Maar 

elke tweede dinsdag van juli begint de Bissingh 

wel met een drukke jaarmarkt. De week erop is 

Ommer Bissingh



Natuurgebied Eerder Achterbroek /  

Boerderij de Meulenhorst 

De Sahara / Besthmenerberg

1

5

4

3

2

Korte route vanaf knp 71 
over Lemelerberg r. knp 78. 
Steile helling: steiging 4%.

de eerste van vijf achtereenvolgende Bissingh-

dagen op woensdagen in juli en augustus. 

Het eerste weekend van september wordt de 

Bissingh uitgeblazen met het Bissingh Blaas-

orkestenfestival. 

Ommen heeft woestijnen en bergen. Ja, echt 

waar. Maar eerlijk is eerlijk, Sahara is wel een 

heel grote naam voor de zandverstuiving aan de 

oostkant van Ommen. En de bulten bij Archem 

en Lemele zijn nou ook weer niet helemaal ber-

gen. Maar mooi dat het er is!

De Sahara vindt je bij de buurtschappen Zeesse 

en Junne. Nu zijn dat toeristische plekken waar 

het prachtig fietsen en wandelen is. Dat was 

vroeger wel anders. De zandverstuivingen ont-

stonden door grazende schapen en afplaggen 

van heide. Wind deed de rest. Steeds grotere 

stukken grond werden onvruchtbaar en onge-

schikt voor landbouw. Baron van Pallandt heeft 

dat een halt toegeroepen met de aanleg van 

Landgoed Eerde. Maar gelukkig is de Sahara 

met haar onverwachte stuifduinen overgeble-

ven. Kinderen vermaken zich natuurlijk prima.

Hoe je naast een woestijn aan bergen kunt ko-

men? Daarvoor moeten we terug naar de IJstijd. 

Het schuivende ijs schraapte onder zich zand 

mee en liet hier en daar een bultje liggen: de 

Archemer- en Lemelerberg bijvoorbeeld. Wat 

een geluk. Je kunt er namelijk heerlijk wande-

len, fietsen, mountainbiken en paardrijden. Voor 

wandelen en fietsen is er een fijnmazig netwerk 

aangelegd. Mountainbikers uit de regio noemen 

de routes hier ‘de mooiste van allemaal’. En het 

is niet voor niets dat er in de omgeving veel ma-

neges zijn. Hoe je de berg ook ‘beklimt’, je komt 

elkaar niet hinderlijk tegen, want de verschillen-

de disciplines hebben hun eigen paden. Behalve 

op het hoogste punt van de Lemelerberg. Daar 

heb je zo’n mooi uitzicht over het Vechtdal, daar 

komt alles even samen, om bij helder weer tot 

aan Hardenberg of Zwolle weg te kijken.

Woestijn en bergen
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Bezienswaardigheden op de route:

Landgoed Het Laer

Giethmener Kerkpad / Kerkbrugje

Archemer- en Lemelerberg / Schaapskooi

1

2

3

4

5

Rustpunt

Verhalenpaal

Café / restaurant

Knooppunt

Bezienswaardigheid

Meerdere cafés /  
restaurants

Stap op de pedalen en ontdek 

zelf woestijnen en bergen! 

Deze 39 kilometer lange 

fietstocht laat je de mooiste 

plekjes van Ommen en 

Lemele zien door middel van 

het knooppuntensysteem. 

Fietsrondje Ommen – Lemele





Sahara. Ongekend hoe mooi in het Ommense. 

Bijzonder daar te zijn. De vlakte en de leegte 

heeft iets magisch. Geeft mij het gevoel van 

rust wanneer je daar, vooral buiten het (toeris-

ten-)seizoen bent.

Kerkplein Ommen. Voor mij het meest herken-

bare stukje van Ommen. Het rondje om de Kerk 

met vele leuke winkels en horecagelegenheden 

en met zomers de volle terrassen. Heerlijk om 

zo nu en dan op een zaterdagochtend met een 

krant in de hand een kop koffie te doen en Om-

men te zien ontwaken. Boegbeeld van Ommen!

Witte koepel Vilsteren. Een verborgen plek, 

in de nabijheid waar ik woon. Een plek waar je 

je bijna alleen op de wereld waant. Goede plek 

om mijn gedachtes te ordenen na hectische da-

gen in Den Haag, waar ideeën ontstaan en met 

een mooi uitzicht op idyllisch Vilsteren.

En niet te missen de omgeving van ‘t Laer 

en Laerbos. De combi met Hotel De Zon of  

Ekkelenkamp. Ook daar veel gelopen in het bos. 

Het is een prachtplek waar diverse evenemen-

ten worden georganiseerd waar we trots op 

mogen zijn. Bijvoorbeeld voor een goed doel, 

maar soms ook vertier. En in de zomer is de  

beachclub van Hotel De Zon aan de mooie 

Vecht echt een must. Vergeet ook niet een 

overheerlijk ijsje te nemen bij Ekkelenkamp.

“Ik beperk me met veel moeite tot vier.”

Malik Azmani 
ordent zijn gedachten in de Witte koepel

Malik Azmani, Ommenaar en volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer, over wat hij de mooiste plekjes in zijn 

gemeente vindt: “Er zijn zoveel mooie plekken in Ommen. Moeilijk om daar echt een keus in te maken. Het centrum, maar 

elk buurtschap heeft ook wel iets eigens wat Ommen vooral zo divers maakt! En dat maakt het ook zo aantrekkelijk.”

Mijn Hotspots in Ommen... 

1

2

3

4

31

Foto: Ghislaine Belvroy
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Ontdek de rijke smaken bijvoorbeeld met een smaakroute langs hotspots 

in Ommen of Zwolle, het wijnwandelpad of tijdens streekproductenmark-

ten. Alle opties om Verrukkelijk Vechtdal te verkennen, lees je op de site 

van www.verrukkelijkvechtdal.nl. 

BOERGONDISCH en

KOELINAIR VECHTDAL
De lokale boeren, boerderijen en koeien spelen er een belangrijke rol in de smaak 

van het Vechtdal. Van melkkoe tot vleesstier, Brandrode Vechtdalrunderen en 
waterbuffelkaas. Het motto van alle streekproducenten is ‘van grond tot mond’. Zo 

wordt niet alleen de smaak benadrukt, maar ook hoe een eindproduct tot stand komt 
en wat voor belangrijke rol de boeren, bakkers, telers en slagers daarin spelen. 

Kookvideo’s 
bekijk ook de sfeerimpressies, 

recepten en kookvideo’s van 

Vechtdalkok Johan Drenth.

TIP VAN DE 
REDACTIE 
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Eet en koop lokaal… boodschappen doen bij de boer     
Al dat Vechtdal lekkers wil je het liefst iedere dag eten. Bovendien is 

het leuk als souvenir voor thuis om als cadeau te geven, zo’n bijzon-

der streekproduct. In het Vechtdal kan je op verschillende plekken bij 

de boer boodschappen doen. Dat is nog eens verantwoord shoppen!

• Boerderijwinkels

  Door het hele Vechtdal vind je zogeheten ‘Boerderijwinkels’; boer-

derijen met kleine winkels waar verse, pure streekproducten, zo van 

de boerderij, verkocht worden. Denk aan jam, honing, eieren, worst, 

kaas, vlees, melk en zuivel. Je steunt de lokale boeren door hier je 

inkopen te doen! www.verrukkelijkvechtdal.nl/streekproducten/

boerderijwinkels

• Kaasmakerij Heileuver

  Kaasmakerij Heileuver melkt twee keer per dag haar Frisian-Holstei-

ner koeien en die zorgen voor zo’n 160 kilo kaas, die gretig aftrek 

vinden in de boerderijwinkel. De boerenkazen zijn pittiger dan fa-

briekskaas en hier proef je echt het Vechtdal in! www.heileuver.nl

• Puur Vechtdal zuivel

  Op dit bedrijf wordt langs authentieke weg o.a. boter, karnemelk, 

vla, kwark en yoghurt bereid. Deze dagverse producten worden 

verkocht in de boerderijwinkel op het erf. Ze onderscheiden zich in 

pure, eerlijke Vechtdal Zuivel, met passie! www.puurvechtdal.nl

• Boerderijwinkel Zandman

  De melk van de koeien van boerderij Zandman wordt onder meer 

verwerkt tot Beemster van ‘t mes kaas. Ze streven hier naar ge-

zonde en tevreden koeien mét oog voor landschap en milieu. Ook 

wordt in de boerderijwinkel Ben & Jerry’s verkocht, het wereldbe-

roemde, 100 procent natuurlijke schepijs. Maar ook de cadeaupak-

ketten zijn om te smullen. www.zandmanbeerze.nl

Smaakevents Verrukkelijk Vechtdal 2017:
• Popup diners Diverse data Diverse verrassings- 
   locaties, Vechtdal

• Boerenmarkt  16 augustus 2017  IJshoeve Bosman,  
De Krim

• Proef Dalfsen! 9 september 2017  Diverse locaties, 
Dalfsen

• Wijnfeest 2017 10 september 2017  Wijngoed  
De Reestlandhoeve

• Smaakmakersfestival  23 & 24 De Wijk/IJhorst/ 
  september 2017 Reestdal   

• Hardenberg Proeft 30 september &  Centrum 
  1 oktober 2017 Hardenberg

•  Verrukkelijk Vechtdal  21 oktober 2017 Landgoed Het Laer,  
Smaakevent   Ommen

• Lekker Ommen 16 december 2017 Centrum Ommen

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

Smaakregio Vechtdal/Zwolle herbergt twee 
restaurants met Michelin sterren en een aantal met 
een Bib Gourmand. Ook zijn er een heel aantal 
onderscheiden door ‘IENS’ of ze staan in de LEKKER 
Top500. Al met al restaurants waar op (sterren)
niveau gekookt wordt en een welkome aanvulling 
op je bucketlist. Met als hoofdingrediënten 
producten uit de regio en heel veel passie en liefde. 

Toprestaurants in de regio: 
voor je bucketlist

De volgende restaurants zijn onderscheiden en erg gewild, niet alleen 

om de goede keuken maar om de culinaire beleving!

•  Michelin 2017: De Librije*** - Zwolle en De Bokkepruik* -  

Hardenberg. Deze toprestaurants hebben eveneens een eervolle 

vermelding bij Gault Millau en in de LEKKER Top100.

•  Bib Gourmand 2017: Herberg de Witte Gans - Hoonhorst.

•  Iens 2017: Wildthout-Ommen en HR De Zon-Ommen, Agnieten-

berg-Zwolle, De Librije-Zwolle, ’t Pestengasthuys-Zwolle, Bistro-

nomie Vidiveni-Zwolle, Vaca Negra-Zwolle, Over de Tong-Zwolle, 

Hotel Fidder-Zwolle, Bij Broeders-Zwolle. 

•  Gouden Green Key en Zilveren Schaal (Stichting wAarde): 

Bistro De Rheezerbelten-Hardenberg.
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Restaurant De Rheezerbelten  
neemt haar gasten mee in

“We nemen de gast altijd even 
mee het Vechtdal in.” Margé Hans 
van restaurant De Rheezerbelten 
bedoelt dat natuurlijk figuurlijk. 
In de gerechten worden heel veel 

streekproducten verwerkt, die kom je 
ook expliciet tegen op de menukaart 

of op de placemat. En bij het serveren 
krijg je nog eens extra tekst en uitleg.

HET VERRUKKELIJKE

Restaurant De Rheezerbelten heeft drie dennenappels in haar 

logo. Eentje voor het Pannenkoekenrestaurant, een voor de Rhee-

zer Bistro en een voor Feest&Partij. Twee restaurants met een 

eigen uitstraling en culinaire invulling vanuit hetzelfde principe:  

zoveel mogelijk werken met Vechtdalproducten. Dus kwaliteit.



3535

Neem het pannenkoekenrestaurant. Wat dacht je van pannenkoek 

met rode bessen uit De Bessentuin van Brucht. Of een pannenkoek 

met mozzarella van de buffels uit Radewijk bestellen. Als je dan ook 

nog Vechtdalasperges uit Diffelen met eiersalade uit het Vechtdal op 

de kaart ziet staan, of biologische shiitaken, dan wordt het kiezen al 

heel moeilijk.

In de Rheezer Bistro wordt veel gewerkt met streekproducten. Keuze 

genoeg. De boeren uit het Vechtdal leveren rundvlees, lamsvlees, wild, 

eieren, asperges, biologische shiitaken, fruit, sappen, melkproducten, 

noem maar op. Margé Hans: “Maar denk ook aan kruiden, waterkers, 

zuring of vlierbes uit de wilde natuur. Onze keukenbrigade weet precies 

wat eetbaar is en wat lekker combineert. Onze gasten waarderen de 

uitleg aan tafel daarover enorm.”

Onderscheiden
Margé en Enrico Hans doen er alles aan hun gasten het verrukkelijke 

Vechtdal te laten beleven. Ze zijn daarom trots op de Zilveren Schaal 

van de stichting wAarde, “die we al twee keer uitgereikt hebben gekre-

gen vanwege onze positieve bijdrage aan het lekkers dat de aarde ons 

te bieden heeft.” En wat te denken van de gouden Green Key. “Dat is 

een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie. In 

noordoost Nederland zijn wij het eerste horecabedrijf met dit keurmerk. 

Dan heb je het niet alleen over de manier waarop we ons restaurant 

runnen, maar over de duurzaamheid van ons hele bedrijf.”

Letterlijk het Vechtdal in
Margé en Enrico Hans nemen hun gasten figuurlijk mee het Vechtdal 

in. Maar als je een bezoekje brengt aan De Rheezerbelten kun je ook 

letterlijk het Vechtdal even in trekken. Je staat aan de Grote Beltenweg 

al met één been in het uitgestrekte natuurgebied van de Rheezermaten 

en de Rheezerbelten: unieke zandverstuivingen met stuifduinen van 

wel twintig meter hoog. En af en toe is er een foodwalk, dan ga je 

onder leiding van een gids van Landschap Overijssel zelf op zoek naar 

eetbare producten uit de natuur.

VECHTDAL 



Grote Beltenweg 3, 7794 RA Rheeze

Jij geniet, 
wij doen de rest!

Winnaar gouden

Zoover
award 2016!

Glamping
van het jaar

2017!

Boek nu je vakantie op:

www.zandstuve.nl

5-sterren kindercamping
Verwarmd zwemparadijs
Overdekte speeltuin
Boordevol recreatieprogramma

Boergondisch genieten
van streekproducten:

Het best bewaarde culinaire
geheim van het Vechtdal.

De Rheezer Bistro

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

boslaan 1, 7783 dd Gramsbergen
www.hoogeholt.nl



In de regio Hardenberg kun je winkelen en naar een pretpark gaan. Een nieuwe garderobe uitzoeken in de moderne winkelcentra. 

Met een kano de Vecht afvaren, wandelen langs historische paden of meegaan in het feestgedruis in de Klepperstad.  

Genieten van ongeschonden natuur en karakteristieke boerderijen. Kamperen, feestvieren of een pleinfestijn bezoeken. 

Het afwisselende landschap op de grens tussen Duitsland, het Vechtdal en Reestdal leent zich uitstekend voor een 

ontdekkingstocht. Per fiets, step, al wandelend of bijvoorbeeld met de kano. In de regio Hardenberg kan je dit gewoon doen! 

De gemeente Hardenberg bestaat 

uit; Hardenberg, Slagharen, 

Gramsbergen, Dedemsvaart, 

Balkbrug, Lutten, Bergentheim, 

Kloosterhaar, Sibculo, Mariënberg, 

Rheeze, Diffelen, Rheezerveen, 

Venebrugge, Radewijk, Collendoorn, 

Bruchterveld, Brucht, Heemserveen, 

Hoogenweg, De Krim, Schuinesloot, 

Ane, Anevelde, Anerveen,  

Den Velde, Holtheme, De Meene, 

De Haandrik, Loozen en Holthone.

Hardenberg
ER IS VAN 

ALLES TE DOEN 

IN DE REGIO 

HARDENBERG

Hardenberg is de stad van het Vechtdal. 60.000 inwoners, een eigen zie-

kenhuis, een regionale functie voor werkgelegenheid, ettelijke woonwij-

ken en een groot modern centrum. Maar Hardenberg is ook het pittoreske 

Gramsbergen en Rheeze, het centrum van Dedemsvaart, de recreatieplas 

Oldemeijer en Kotermeerstal, de tuinen van Mien Ruys, en een gemeente 

bomvol wandel- en fietspaden.

DE DERTIG KERNEN VAN HARDENBERG 

VERBONDEN MET WANDEL- EN FIETSROUTES



 

Even weg van de drukte van alledag. Lekker ont-

spannen en tijd voor jezelf nemen. In Theater De 

Voorveghter kun je genieten van dans, toneel, mu-

ziek en cabaret. Met nationale én internationale 

sterren. Meer info: www.voorveghter.nl.

Een drankje bestellen terwijl je naar de film 

kijkt. Bios Hardenberg is een bioscoop waar 

je op je wenken wordt bediend. Meer info op  

www.bioshardenberg.nl.

In Dedemsvaart in het rijksmonument vind je het 

unieke theater Gashouder Podium. Meer info op 

www.gashouderdedemsvaart.nl.  

 

In het centrum van Hardenberg wemelt het van de 

kleine boetiekjes, speciaalzaken en bekende win-

kelketens. En uiteraard vind je er ook grote super-

markten. Even naar de markt kan natuurlijk ook. In 

Hardenberg vindt de markt elke maandagmorgen 

plaats van 8.30-13.00 uur op het Marktplein. Op 

woensdagochtend kun je van 8.00-13.00 uur te-

recht op de markt in Dedemsvaart.

De regio Hardenberg heeft een groot en divers 

aanbod aan accommodaties. Van bed&breakfast, 

campings, boerderijkamers tot aan hotels. Hier kun 

je heerlijk even ontspannen na een lekkere actieve 

dag, een dagje shoppen of als je terugkomt van 

een gezellig avondje uit. De ligging maakt dat je, 

waar je in het Vechtdal of het Reestdal ook over-

nacht, via de achterdeur direct midden in de natuur 

kan staan. Kijk op www.visithardenberg.nl voor 

de vele mogelijkheden. 
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De gemeente Hardenberg bestaat uit stadjes en 

dorpen in het groene Vechtdal Overijssel en het 

mysterieuze Reestdal. Alles met elkaar maar liefst 

vijftien! En als we de buurtschappen erbij tellen 

kom je op dertig… Dedemsvaart en Balkbrug zijn 

van het grotere soort. Je hebt ook Hoogenweg 

en Ane, gehuchtjes van nog geen 500 inwoners. 

Shakespeare zou ze een Hamlet noemen. Grams-

bergen is een prachtig authentiek dorpje, dat he-

melsbreed amper twee kilometer van Duitsland 

afligt. Hier begint het Nederlandse deel van het 

Vechtdal. Erik Hulzebosch is de bekendste inwo-

ner en Mommeriete het lekkerste speciaalbier-

tje van Nederland. De buurtschap Rheeze heeft 

een karakteristiek en gaaf bewaard gebleven 

brink, waar omheen de boerderijen van het dorp  

zijn gegroepeerd.

Pak de fiets en bezoek ze alle dertig. Saksische 

boerderijen vertellen je over het leven langs de 

Vecht. Stadsmuren herinneren aan tijden van 

ruilhandel, marktkooplieden en oorlogen (zoals 

de Slag bij Ane). Dertig dorpen en buurtschap-

pen, een boswachterij van 1000 hectare en een 

waterplas waar natuur, recreatie en houtteelt 

samen komen. Genoeg ruimte dus om wande-

lend of fietsend te genieten van de schitterende 

omgeving.

Routes haal je bij het Informatiepunt aan 

de Gedempte Haven 6 in Hardenberg of via  

www.vechtdaloverijssel.nl. Met het wandel- en 

fietsnetwerk kun je ook heel goed zelf routes aan 

elkaar knopen en iedere gewenste lengte krijgen 

die je maar wil. De netwerken sluiten naadloos 

aan op de routes in Ommen, Dalfsen en Duitsland.

De Tuinen van Mien Ruys  is meer dan een bezoek 

waard. Om heerlijk rond te dwalen. Maar ook om 

leuke ideeën op te doen voor je eigen tuin. Tuinar-

chitect Mien Ruys gebruikte haar tuinen als expe-

rimenten. Na haar overlijden heeft een stichting 

haar werk in stand gehouden. Je moet er voor in 

Dedemsvaart zijn.

VAN BOETIEKJES

TOT GEZELLIGE MARKTEN

OVERNACHTEN

IN DE REGIO HARDENBERG

TUINEN VAN MIEN RUYS

RELAXEN IN THEATER OF BIOS
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Keuze 
30 of 50 km

Deze fietsroute van 30 of 50 kilometer 

laat je kennis maken met het 

Nederlandse én Duitse Vechtdal. 

Je start in het historische dorpje 

Gramsbergen en volgt een deel van 

de Vecht naar het Duitse Laar.
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Belangrijke programma onderdelen van de De-

demsvaria zijn de waterspelen met o.a. het spij-

kerbroek hangen, de braderie, de kermis, het 

spuitvoetbal, de autorodeo en de kinderdag. 

Het gehele Dedemsvariaprogramma, de laatste 

nieuwtjes, achter-

grond informatie en 

een interactieve plattegrond is te vinden op de 

daarvoor ontwikkelde Dedemsvaria app. Die app 

is te downloaden via iOs en de Google Play Store. 

Ook vind je veel informatie op de website 

www.dedemsvaria.nl of op www.facebook.

com/dedemsvaria.

Fietsrondje 

Gramsbergen  

– Duitsland

DEDEMSVARIA

Bezienswaardigheden op de route:

Historisch Infocentrum Gramsbergen /  

Gramsbergen algemeen

De Buffelfarm

Laar / Duitsland

Haandrik 

Mommeriete

1

2

3

4

5

Rustpunt

Verhalenpaal

Café / restaurant

Knooppunt

Bezienswaardigheid

Meerdere cafés /  
restaurants

In week 31, van maandag 31 juli tot en met zaterdag 

5 augustus, staat er een groot kruis in de agenda van 

inwoners van Dedemsvaart. Want dan is de Dedemsvaria 

Feestweek, dan doe je geen andere dingen. Ook toeristen 

zijn van harte welkom om mee te feesten in het mooie 

kanaaldorp met de vele monumentale gebouwen. De 

Dedemsvaartse middenstand, het bedrijfsleven en de 

Dedemsvaartse bevolking heten je van harte welkom!

Sportieve uitdagingen &

ontspannende activiteiten



WWW.DEKRACHTVANGEWOONDOEN.NL

Hardenberg, de kracht

van gewoon doen

In de regio Hardenberg kun je winkelen en naar een 

pretpark gaan. Wandelen, fi etsen en skaten. Kort of lang 

vakantie vieren. Kamperen, feestvieren of een popconcert

bezoeken. Hoe dan ook, met de ligging in het mooie

en natuurrijke Vechtdal en het romantische Reestdal,

met pittoreske dorpen en steden heeft de regio 

Hardenberg genoeg te bieden!



Allereerst natuurlijk het sportpark ‘De Bos-

hoek’. Ik ben fervent supporter van HHC en 

kom daarom graag op het sportpark, voor de 

wedstrijd maar uiteraard ook voor de niet geheel 

onbelangrijke derde helft. 

Dat brengt mij meteen bij de volgende hotspot, 

namelijk mijn stamkroeg ‘Den Herdenbergher’. 

Een echte kroeg, waar je ongepland naar toe kan 

gaan en altijd mensen tegenkomt die je kent. 

Heel leuk na het voetballen voor een biertje. En 

nog een, en nog een, en nog een… etc...

Ook leuk tegenwoordig, is de route langs  

de Vecht. Gebruik ik regelmatig om hard te 

lopen. Het tempo waarop ik loop maakt het 

overigens ook mogelijk om nog genoeg van de 

omgeving te zien.

Gemoedelijker? Dat kan. Kijk maar naar de mooiste plekjes van 

Hardenberg van de Radio 538-dj. Hij trapt af met een smiley.

41

Edwin Evers: 
hardlopen langs de Vecht in een tempo 

om ook van de omgeving te genieten

Edwin Evers, heel Hardenberg en omgeving weet dat hij in Hardenberg woont. Want daar is Edwin 

‘gewoon eentje van ons’. Om hem te bereiken voor zijn hotspots hebben we zijn management gemaild, 

maar we hadden ook naar een thuiswedstrijd van HHC kunnen gaan of even naar de plaatselijke kroeg. 

Want daar speelt Edwin midden tussen zijn stadsgenoten de derde helft. Wil je het gemoedelijker hebben?

41

Mijn Hotspots in Hardenberg... (-
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Aan de voet van de Archemer- en Lemelerberg ligt middenin het  
groen Natuurcamping De Lemeler Esch. Een camping waar  
ontdekken en genieten in de natuur door groot en klein voorop staat. Beerze Bulten is uitgeroepen tot 

beste ANWB familiecamping 
van Europa 2017. Een 5-sterren 
camping die net overal iets  
meer van maakt!

KAMPEREN

De Lemeler Esch:
beste natuurcamping van Nederland 2017

De oorkondes, nominaties en awards 
vliegen je in het Vechtdal om de oren! 

Beerze Bulten: 
beste familiecamping
van Europa 2017

Gasten beleven de vrijheid van vakantie vieren in 

het groen. Groen door de bijzondere ligging en in-

richting van het terrein, groen omdat alle keuzes 

in de bedrijfsvoering in harmonie met de natuur 

worden gemaakt en groen omdat ze groene acti-

viteiten organiseren waarbij iedereen, zonder het 

er te dik bovenop te leggen, leert over de natuur. 

In het Boscafé bieden ze zoveel mogelijk produc-

ten uit de streek en wordt ook de natuur beleefd. 

Naast dat gasten binnen een paar passen op de 

Archemerberg staan is het ook bijzonder dat er 

alleen puur toeristisch wordt gekampeerd en 

er is een speciaal veld voor tenten en vouwwa-

gens. Direct vanaf de natuurcamping zijn er daar-

naast ontelbare unieke fiets- en wandelroutes en 

kinderen kunnen veilig spelen en lekker ravotten 

in de natuur op de camping. 

Door continu duurzame maatregelen te treffen 

ontvangt De Lemeler Esch al een aantal jaren de 

Gouden Green Key; een internationaal erkend 

keurmerk voor duurzame bedrijven in de recre-

atiesector. 

Door de combinatie van kwaliteit, gastvrijheid, 

de unieke ligging en het aanbod gericht op de 

natuur is de camping door ANWB verkozen tot 

Natuurcamping van het  jaar 2017!

Het overdekte speelparadijs het Giga Konij-

nenhol is een mooi voorbeeld. Toen Beerze 

Bulten dat onderkomen voor mascotte Bultje 

het Konijn introduceerde, kreeg het er lande-

lijke aandacht mee, en ook toen al leidde dat 

tot tal van nominaties. Dan kun je op je lauwe-

ren rusten, je kunt ook denken: laten we er 

eens een schepje bovenop doen. En dat laat-

ste is nu precies wat er de afgelopen winter 

gebeurd is: het dak is eraf gegaan. Figuurlijk, 

maar wat het Giga Konijnenhol betreft ook 

letterlijk: een grote verbouwing heeft geleid 

tot een geheel nieuw en nóg groter Giga 

Konijnenhol. Bultje blij, maar zijn vele speel-
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Camping De Roos ligt op 
een schitterende plek aan de 
Vecht in een zacht glooiend 
rivierduinlandschap, begroeid 
met slee- en meidoorn en 
vele imposante eiken. De 
camping wordt bovendien 
doorsneden door een oude, 
idyllische zijarm van de rivier.

vrienden uit de regio en die dit seizoen weer op 

bezoek komen, minstens net zo blij. 

Er zijn nu namelijk meer speelmogelijkheden, 

meer horeca, er kunnen meer workshops ge-

volgd worden, er is ruimte voor verrassende 

shows en uitdagende activiteiten, je kunt er bow-

len, noem maar op…

Beerze Bulten biedt kwalitatieve faciliteiten voor 

jong en oud, zowel indoor als outdoor. Op de 

camping worden professionele theatershows ge-

geven en jaarlijks is er een eigen musical!

Camping de Roos: 
beste charmecamping van Nederland 2017

Zoover: Zandstuve is een gouden camping!

Dit prachtige decor biedt een grote variatie 

aan zeer ruime, zorgvuldig in de natuurlijke 

setting ingepaste kampeerplaatsen, waardoor 

de unieke uitstraling en de bijzondere sfeer 

behouden blijven.

Voor kinderen is dit een waar speelparadijs: 

door de ruime opzet kan er overal gespeeld 

worden. Via spannende paadjes loop je van 

het ene speelplaatsje naar het andere. Op de 

zijarm kun je spelevaren en (kikker)visjes van-

gen. Daar is ook een strandje waar je je uren 

kunt vermaken met water en zand.  En dan 

zijn er natuurlijk nog de mooie sportvelden.

Op Camping De Roos overheerst de harmo-

nieuze sfeer die ontstaat door het bijzondere 

samenspel tussen het fraaie landschap, de 

evenwichtig ingepaste voorzieningen, de met 

zorg gekozen activiteiten en niet op de laatste 

plaats door de gasten van Camping De Roos.

Gastheer Jan de Roos: “Een speciale gewaar-

wording, deze niet alledaagse beleving van 

mens en natuur: laat je ook betoveren!”

De kracht van de Zandstuve zit in het uitgebrei-

de recreatieprogramma en de eigen musicals. 

“In het hoogseizoen staat hier twee keer per 

week een musical op het programma en zijn 

er dagelijks theatervoorstellingen. Natuurlijk is 

hier ook een lekker binnen- en buitenzwembad 

met een spectaculaire Crazy Cone glijbaan en 

een superleuke overdekte speeltuin, maar ons  

theaterprogramma maakt ons uniek. Daar komen 

gasten echt voor terug. Er is zoveel te doen, je 

kunt je hier niet vervelen”, legt Mariska uit. De 

gouden Zoover award is geen reden om ach-

terover te leunen. “Nadat aan het eind van het 

seizoen de laatste caravans vertrokken, zijn 

we direct aan de slag gegaan voor het volgen-

de seizoen. Er komen acht nieuwe glamping- 

accommodaties bij, we delen velden opnieuw 

in zodat kampeerplaatsen ruimer worden en we 

bouwen een nieuw duurzaam sanitairgebouw.  

“Je moet je blijven ontwikkelen”, vindt Gerdi-

nand. “Deze gouden award is een mooie beloning 

voor de inspanningen op onder andere het gebied 

van gastvriendelijkheid, kwaliteit en innovatie. 

Het is een kroon op de werkzaamheden die we 

samen met een geweldig team met veel inzet en 

plezier verrichten. Samen de schouders eronder. 

Gewoon doen dus!” voegt Mariska Eshuis toe. 

In januari is de Zandstuve door de Kids Vakan-

tiegids nog uitgeroepen tot ‘Glamping van het 

jaar 2017’.

Kampeerdorp de Zandstuve in Rheeze is 
de populairste camping van Nederland. Op 
basis van recensies op Zoover wonnen ze 
de gouden Zoover award in de categorie 
‘populairste camping’. “We zijn heel trots 
op deze prijs, omdat dit rechtstreeks komt 
van onze gasten. Daar doe je het voor!”, 
vertelt eigenaar Gerdinand Eshuis. 
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Wie ervoor kiest om een vakantie door te brengen op familiecamping De Belten staat versteld van de 
faciliteiten, het comfort, de natuurlijke ligging maar vooral de gastvrije sfeer! De visie van familiecamping 
De Belten is duidelijk; de familie staat centraal en verdient een vakantie vol beleving. 

Familiecamping De Belten: 

de AhoyBAR kun je ’s avonds lekker ontspannen 

bij de sfeervolle openhaard. 

Nieuwsgierig geworden naar de vernieuwde 

camping of de Brasserie? Neem een kijkje op  

www.debelten.nl. 

In 2014 is voormalig Jungle Avonturencamping 

overgenomen en verder gegaan onder de naam 

familiecamping De Belten. De camping is rigou-

reus veranderd. Familiecamping De Belten heeft 

zich de afgelopen twee jaar bewezen als een in-

novatieve camping! De kampeerplaatsen zijn ruim 

opgezet en beschikken over 16 ampère stroom. 

Liever meer comfort? De camping beschikt over 

zeven hagelnieuwe luxe chalets. Ook zijn er vol-

ledig ingerichte tenten te huren. Voor dierenlief-

hebbers zijn er speciale velden waar honden zijn 

toegestaan. Op de ruim opgezette camping kun-

nen kinderen veilig rondrennen en spelen. Er is 

een directe aansluiting op wandel- en fietsroutes 

door het Vechtdal. In de vakanties is er een profes-

sioneel animatieteam en in het voor- en naseizoen 

de ideale plek voor rustzoekers en jonge gezinnen.

Je kunt genieten van een heerlijke lunch of diner 

in Brasserie De Belten. Gerechten als de black 

Angus beef, Caesar salade en De Belten Burger 

typeren de keukenbrigade die haar gerechten met 

liefde, kwaliteit en creativiteit bereidt. Iets afhalen 

is ook mogelijk! Voor een gemakkelijke maaltijd 

kunt u terecht bij de Pizzeria of het snackcenter. In 

Dé kampeerregio van Nederland 

VECHTDAL OVERIJSSEL 

Campingoverzicht
Kijk voor een overzicht van alle campings in het  

Vechtdal op www.vechtdaloverijssel.nl

Op vakantie in het Vechtdal betekent 

Alle Tijd voor elkaar. Met de kinderen 

ravotten in het bos, driemaal over de 

kop in het attractiepark, de boer helpen 

op de boerderij of op avontuur in een 

kano. Even tijd voor jezelf? Ook dat 

kan. Bijvoorbeeld met een goed boek 

voor de tent, terwijl de kinderen zich  

prima vermaken op de camping. De 

kampeermogelijkheden in het Vechtdal 

zijn oneindig. Van luxe tot back-to-basic. 
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Het Starnbosch is een camping van 9,5 hectare 
en met 270 staplaatsen. Maar als je er je tent of 
caravan hebt neergezet, dan heb je het gevoel op 
een camping voor kleinschalig kamperen terecht 
te zijn gekomen. Veel rustiger krijg je het niet.

Het Starnbosch,  
rust midden in het bos

Het Starnbosch ligt midden in het sterrenbos onder de rook van Dalf-

sen. Als je er met een drone boven gaat hangen, zie je een stuk of acht 

wandelpaden die allemaal naar het hart van het bos lopen, als de stralen 

naar hun ster. Geen enkele van die wegen is verhard en slechts één van 

die wegen is de aanvoer(zand)weg naar de camping.

Eigenaar Robbin van den Heuvel: “Rust verzekerd dus. En toch zijn we 

ook gewoon wel een gezinscamping. Je treft hier gezinnen aan, die dan 

gebroederlijk naast een stel van bijvoorbeeld 70 staan. Maar je moet 

hier geen disco verwachten. We hebben in de zomer wel een anima-

tie-team, maar dat is toch vooral natuurgericht bezig. Het bos in!”

De rust van de camping, de rust van het bos en de natuur er buiten, Rob-

bin daarover: “je ervaart hier heel weinig prikkels, je wordt door weinig 

afgeleid. Daarom hebben we hier ook heel vaak mensen met autistische 

kinderen. Die vinden die prikkelarme omgeving heerlijk. Maar wie eigen-

lijk niet. Loop je hier de camping af, wandel je een uur in de bossen en 

heb je niks of niemand gezien.”

En toch, als je de auto pakt, ben je binnen een kwartier in hartje Dalfsen 

en een kwartier verder in Zwolle. En als je die drone nog een keer de 

lucht instuurt en je laat hem de omgeving afzoeken, dan ontdek je ook zo 

een hele reeks landgoederen, kastelen en havezates. “Daarom is het ook 

dat we buiten het hoofdseizoen hier ook veel grotere clubs over de vloer 

hebben. De cabrioclub, de solo-camperclub, ze komen hier graag en als ze 

een keer geweest zijn, staan we het jaar er op vaak weer in de agenda.”

Mensen gaan steeds vaker met de camper op vakantie, zegt Gezina De Lange-
Nabers van boerderijcamping Het Varsenerveld in Ommen. “Bij ons is dat 
inmiddels één van de vijf bezoekers.” En maak nou niet de vergissing dat 
dat allemaal oudere mensen zijn. “Ben je gek, ze zijn zowel jong als oud!”

En dat is volgens Gezina nu net zo mooi aan kam-

peren. Je hebt een heel gemêleerd gezelschap. 

Jonge gezinnen, opa’s en oma’s met de kleinkin-

deren, mensen die weer zonder de kinderen op 

vakantie gaan, ouderen… de leeftijd hebben ze niet 

gemeen, maar ze komen wel overeen als het gaat 

om wat ze zoeken: rust en ruimte.

“Dat is dus precies wat we bieden”, zegt Gezina. 

‘Rust en ruimte op de camping, maar ook rust en 

ruimte in het hele Vechtdal. Wandelen, fietsen, de 

stad, alles is er. Mensen komen hier voor een paar 

dagen, soms gewoon uit Zwolle om hier even weg 

van de drukte te zijn. Dan komen ze met de camper 

aanrijden en hebben ze dus eigenlijk alles al bij zich. 

Je zet ‘m neer en klaar is Kees.”

Kalfjes
Het camperseizoen duurt tot ver in het najaar, en 

begint al vroeg in maart. Bij het Varsenerveld zijn ze 

er al veel eerder dan de lente mee bezig. “We pro-

beren het altijd zo te plannen dat de eerste koeien 

half maart een kalfje krijgen. Daar willen de cam-

Met de camper naar Het Varsenerveld
pinggasten vaak 

heel graag getuige 

van zijn. Daar mag 

ik ze ‘s nachts voor 

wakker maken!” 

Kinderen mogen 

bij de pas geboren 

geiten in het hok. 

De tweede dag al. 

Om de beesten 

te knuffelen. De 

kalfjes blijven ook de hele zoogtijd bij de moeder. 

En campinggasten mogen allemaal meehelpen met 

voeren. “Als je die verhalen dan hoort, van opa en 

oma en over vroeger. En kinderen, die zien in de 

stad niet meer hoe dat in de natuur in z’n werk gaat. 

Dat vergeten ze hun hele leven niet meer.”



Gelegen in het idyllische Reestdal ligt de 

mooie gemeente Staphorst. Hier wor-

den oude tradities nog in ere gehouden. 

U vindt er klederdracht, Staphorster 

Stipwerk en prachtige boerderijen in de 

typisch Staphorster kleuren groen en 

blauw. Geniet van het unieke slagenland-

schap rond Rouveen of de mystiek van 

de kronkelende Reest bij IJhorst. 

Kijk voor meer informatie op de website 

www.staphorst.nl/bezoek.

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

Gemeenteweg en de Oude Rijksweg staan prachtige boerderijen met de 

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

ruimtegebrek de boerderijen achter elkaar gebouwd. Hierdoor is een 

langgerekt lint ontstaan met veel stegen waar een aantal huizen achter 

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

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

ziet u hoe de Staphorster bevolking vroeger leefde.  

   

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

Breng vooral eens een bezoekje aan de Staphorstdag. Op 

woensdag 9, 16 en 23 augustus kunt u genieten van een braderie, 

demonstraties van oude ambachten en klederdrachtshows. 

Een klein deel van de bevolking draagt nog steeds klederdracht. 

Wilt u daarvan een foto maken? Vraag dan wel even toestemming.

Staphorst

NEDERLANDSE KWALITEITSWIJN

Reestlander wijn,
daar zit muziek in...
Reestlander wijn,
daar zit muziek in...
Reestlander wijn,
daar zit muziek in...
Reestlander wijn,Reestlander wijn,
daar zit muziek in...

EEN ONTDEKKING MEER DAN WAARD

10
SEPTEMBER
WIJNFEEST

Wilt u aansluiten bij een persoonlijke rondleiding door de wijnboer of bent u op zoek naar 
leuke en lekkere wijn-belevingsarrangementen?

Kijk voor de mogelijkheden en openingstijden op:  www.reestlandhoeve.com

Hoofdweg 21, 7707 RB Balkbrug     t: (0031)0523-648612     info@reestlandhoeve.nl     www.reestlandhoeve.com
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Kom en ervaar

HET GEHEIM 

VAN HET REESTDAL

Precies op de grens van Overijssel en Drenthe kronkelt de Reest zich een weg door het 
eeuwenoude beekdallandschap. Het Reestdal kan zich meten met het beekdal van de Drenthse 

AA en het Geuldal in Limburg. Eenmaal geweest raak je er niet over uitgepraat en raak je 
verknocht aan deze streek met bloemrijke weiden, oude houtwallen, ooievaars, dassen, reeën en 

het unieke karakter van dit licht glooiende beekdal. Het voelt alsof je in het buitenland bent. 

Alleen op deze plek, in dit landschap ervaar je het echte ‘reesteren’. Ont-

spannen recreëren in een authentieke omgeving met een gastvrije bevol-

king. Want aan de Reest ademen de bewoners het karakter van beide pro-

vincies. Overijsselaars houden van gezelligheid en samen de handen uit de 

mouwen steken. Aan de Drentse zijde van de Reest maken de eigenschap-

pen van de bewoners door hun 

gastvrijheid, de rust en natuurlijke 

bescheidenheid deze unieke vakan-

tiebeleving compleet.

Culturele en culinaire 
verrassingen
Steeds meer kunstenaars vesti-

gen zich in dit beekdal. Zo staat de 

maand september in het teken van 

Kunst en Culinair. Bekend is het 

smaakmakersfestival in de Wijk, 

maar ook Grenzeloos Kunst Verken-

nen waarbij je al fietsend of wande-

lend kan genieten van beeldende 

kunst op verassende en unieke locaties. Laat je verrassen door heerlijke 

gerechten tijdens een culinaire stop of door de streekproducten die langs 

mooie fietsroutes verkrijgbaar zijn.

Geniet van verhalen en ongekende rust 
Verhalen uit het verleden komen tot leven bij de vijf verhalenpalen. Langs het 

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

en ligt het ‘bruggetje van Bartje’ uit de oude TV serie van Willy van Hemert. 

Tegenover het kerkje vind je het bezoekerscentrum van landschap Overijssel 

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

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

echte stilte? Autosnelwegen en provinciale wegen doorkruisen het beekdal 

nauwelijks. Regelmatig worden stiltewandelingen langs moeras, hooilan-

den, bos, heide en vennetjes georganiseerd. In IJhorst vind je bij de kerk 

het Hemels uitzicht, dat zelfs door het AD is uitgeroepen tot een van de tien 

mooiste “stilteplekken” van Nederland.

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

goede uitvalsbasis. Van outdoor tot en met een dagje uit naar het mooiste 

openluchtbad van Nederland, het Heuveltjesbosbad, het is allemaal bin-

nen handbereik. 

 
 

 

Ontdek de rijke cultuur van 
Staphorst bij

 - Nieuwe entree en ontvangstruimte
 - Nieuwe ‘Educatieve speurroute’
   voor kinderen

 - Kledingshows: 9,16 en 23 augustus
               om: 13.30 uur en 15.00 uur

Gemeenteweg 67 - 7955 CE 
Staphorst

www.museumstaphorst.nl



Verspreid over de regio liggen de vijf Anjerpun-

ten van het Vechtdal. Ze slingeren door het 

landschap, vanaf de Duitse grens met de Vecht 

mee, iedere keer zo’n 20 tot 30 kilometer verder 

naar de volgende. Gramsbergen, Hardenberg, 

Beerze, Vilsteren en Hoonhorst; ieder Anjerpunt 

vertelt een uniek verhaal over het Vechtdal. Je 

komt van alles te weten over Cultuur & Histo-

rie, Water & Natuur, Land- & Tuinbouw, Land-

goederen & Landschap en Duurzaam leven & 

Noaberschap. Dat klink heel educatief. En dat is 

het ook. Leuk voor jong én oud en gemakkelijk 

te bereiken met fiets, auto of voet. 

Je moet eigenlijk ook even naar www. 

anjerpunten.nl gaan. Daar ontdek je naast alle 

informatie per Anjerpunt, ook een wereld aan  

extra’s. Zo zijn Anjerpunten met elkaar verbonden 

middels routes. 

Ook worden er vanuit elk punt verschillende ac-

tiviteiten en arrangementen georganiseerd, zoals 

de Scharrel fietsroute in Vilsteren, kinderfeestjes 

aan het water in Hardenberg of een unieke rond-

leiding op de boerderij in Beerze. 

Digitaal

Unieke verhalen

over het Vechtdal
De vijf anjerpunten

www.anjerpunten.nl

Gramsbergen – 
Cultuur & Historie

Terug in de tijd. De geschiedenis van 

de Vecht, wonen en werken in het 

Vechtdal en de oorlog staan centraal.

Historisch Cultureel Info Centrum 

Meiboomplein 4, 7783 AT Gramsbergen

Tel. 0524-561639 

Hardenberg – Water & Natuur

Tijd voor water. De invloed van 

de Vecht op de omgeving. Welke 

planten en dieren leven hier?

Natuuractiviteitencentrum de Koppel

Vechtstraat 8, 7772 AX Hardenberg

Tel. 0523-273388 

Beerze – Land- & Tuinbouw

Boeren in deze tijd. Beleef het boerenleven. 

De levensloop van de koe, wat staat er op 

het land en hoe werkt modern boeren?

Agrarisch Belevingscentrum Zandman

Marsdijk 4, 7736 PL Beerze

Tel. 0523-252151

Hoonhorst – Duurzaam  
leven & Noaberschap
Vooruit in de tijd. Duurzaam leven, 

wat is dat en hoe doe je dat? 

Noaberschap, wat je allemaal wel niet 

kan bereiken door samen te werken. 

Pleisterplaats Kappers

Kerkstraat 7, 7722 LR Hoonhorst

Tel. 0529-793010

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

en landschap in het Vechtdal en 

de geschiedenis daarvan. 

Herberg de Klomp

Vilsterseweg 10, 7734 PD Vilsteren

Tel. 0529-459000 
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ANJERPUNTEN

Het Anjerpunt Hoonhorst vind je midden in het dorp. Van 

daaruit zwerf je zo het prachtige landschap van het Vechtdal 

in. Treed in de voetsporen van bewoners, volg de routes van 

streekproducten en molens en drink een kop koffie op het terras. 

Maak kennis met noaberschap en ervaar het duurzame leven 

met verschillende workshops, evenementen en arrangementen. 

Ervaar noaberschap in 

misschien wel het duurzaamste 

dorp van Nederland

Hoonhorst werkt als misschien wel het duur-

zaamste dorp van Nederland met de kernwaar-

den van gemeenschappelijk, groen en gezond 

en heeft daar voor de duurzaamheid ‘gezellig’ 

aan toegevoegd. Duurzaam leven, met noaber-

schap als belangrijke waarde. Met dat gevoel 

is Anjerpunt Hoonhorst opgezet. 

Je vindt er prachtige foto presentaties, boei-

ende interactieve kaarten, ansichtkaarten, 

boeken te kust en te keur, en een uitgebreid 

assortiment folders en kaarten met informatie 

het Vechtdal. Kunstenaars uit het Vechtdal ex-

poseren over duurzaam leven en noaberschap.

De bibliotheek is er ook bijzonder. Met lees-

tafel en open haard! Iedereen mag er lenen, 

ook als je bezoeker bent van het Vechtdal én je 

mag je eigen boeken inbrengen. 

Je kunt ook met een Ipad op pad. Met ‘Tezz 

en de tijdgeest’ wandel je spelenderwijze door 

verleden, heden en toekomst van Hoonhorst 

en omgeving. Via spannende verhalen en op-

drachten leer je ook over noaberschap, duur-

zaamheid en het ‘Vechtdal, alle tijd’. De route 

is geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. 

En dan bij terugkomst een lekker Hoonhorster 

broodje of een heuse molenpannenkoek.

Je kunt ook leuke arrangementen doen. Ga 

bijvoorbeeld op de fiets langs de verschillende 

leveranciers van de ingrediënten van de Hoon-

horster pannenkoek. Een bezoek aan de molen 

en een pannenkoek bij de finish maken het ar-

rangement compleet.

Moet je zo’n recept nu wel weggeven? 

Ja, doen we gerust. Want of je slaagt er 

in het recept perfect na te maken en dan 

wil je wel eens weten waar ze al dat lek-

kers maken. Of het lukt je niet, en dan 

wil je wel eens weten hoe het beter kan! 

In beide gevallen: wees welkom!

Het echte Hoonhorster Broodje 

bestaat uit tarwebloem, water,  

pecannoten, cranberry, rietsuiker,  

honing, zeezout, olijfolie, zuurdesem  

en zonnebloemolie. En let op: geen 

gist en E-nummers toegevoegd).

Dit ambachtelijke broodje wordt, na een 

rusttijd van 24 uur op de stenen vloer, 

voorgebakken. En is thuis in 10 minuten 

op 200 graden af te bakken.

Recept van het enige echte 

Hoonhorster Broodje
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Met een groep vrienden de Lelijk Eendentour doen? Hoe mooi is dat! Met 

je team rijd je in je eigen Lelijke Eend (2CV), een mooie route over kronke-

lende landweggetjes, door bossen en het rivierenlandschap van het Vecht-

dal. Het roadbook en de ludieke opdrachten onderweg (onder andere blind 

fileparkeren) zorgen voor de nodige hilariteit. En bij mooi weer gaat het dak 

eraf. Joie de Vivre. Geniet van het leven! 

Buitenactiviteiten
Hiawatha Actief heeft in Dalfsen een buitenactiviteitencentrum aan de 

Vecht. Hier kun je terecht voor vele groepsuitjes, zoals Drakenboot varen, 

Handboogschieten, Discgolf, Geocaching en Highland Games. Op het  

houten loungeterras bij de horecagelegenheid is het heerlijk toeven en de 

grote Tipi tent leent uitstekend zich voor gezellige barbecue of feestje. Op 

het water barbecueën kan ook! Voor grote groepen is er Party- en Barbe-

cueBoot De Vechtvaarder en voor kleine gezelschappen De BBQ Donut. 

Voor tien personen. Dat moet je een keer gedaan hebben.

Kanotochten en bootverhuur op de Vecht
In de zomer kun je met Hiawatha Actief volop genieten van het leven op 

en om de Overijsselse Vecht. Populair is de kanotocht van Vilsteren naar  

Dalfsen. Vanaf het buitenactiviteitencentrum wordt je weggebracht naar 

Vilsteren. Na de uitleg kano je relaxt met de stroom mee terug naar  

Dalfsen. De afstand is maar 6,5 kilometer, dus voor iedereen goed te doen. 

Je mag er zo lang over doen als je wilt en dat is fijn, want er zijn onderweg 

leuke plekken om de kano even op de kant te trekken. Ga lekker even 

zwemmen bij strandje Hessum of geniet van een prachtig uitzicht over het 

Vechtdal bij Pleisterplaats De Stokte. Bij terugkomst in Dalfsen is er ook 

een strandje en op het terras bij Hiawatha Actief kun je nog even napraten 

onder het genot van een drankje en een boerenijsje.

Wil je meer weten? Bezoek de website www.hiawatha-actief.nl
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Het Vechtdal, de Vecht, ja, dan heeft toerisme al gauw te maken met water. 
Op deze pagina’s aandacht voor drie manieren om te recreëren óp het water.

WATERVERMAAK 
in het Vechtdal

Hiawatha Actief in Dalfsen

specialist in groepsu
itjes
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WATERVERMAAK 
in het Vechtdal

In de oude pittoreske binnenstad van Gramsbergen 

is het Historisch Cultureel Info Centrum Vechtdal 

gevestigd. Zeer de moeite waard, want er is van al-

les te vertellen over het dal van de Vecht, vooral op 

die plek waar het grensoverschrijdend is.

Monumenten, landschappen, recreatie, 

met het grensaspect erbij krijgt ieder 

verhaal een extra laag. In de museum-

winkel vindt je ook brochures en folders, 

voor wandelen, fietsen en autoritten. 

Bezoek voor meer informatie 

www.museumgramsbergen.nl

Infocentrum over het

pittoreske Gramsbergen

Met de Vechtezomp weer naar Duitsland varen

Wil je een dagje het water op in de omgeving van Ommen? Rederij Peters 

biedt leuke, spannende en gezellige uitjes aan voor gezin, familie-uitje of 

een dagje uit met collega’s. 

Voor groepen tot 250 personen verzorgt Rederij Peters het totale pakket, 

dus niet alleen het water op, “we nemen met liefde de regie van de dag 

over. Tot en met een barbecue aan het water”, vertelt Christiaan Peters. 

Rondvaart
De rondvaartboten gaan dagelijks vanuit Ommen naar de sluis en de 

stuw van Vilsteren. Onderweg geniet je van weidse uitzichten. Claudia 

Peters: “Ons schip kun je ook huren voor een jubileum, personeelsfeest 

of bruiloft!”

Kanoën of sloep varen
De afgelopen jaren is hard gewerkt om van de Regge weer een natuurlijk 

meanderde rivier te maken. Hoe mooi is het om in dat gebied met een 

(elektrische) sloep of kano het water op te gaan. Geruisloos genieten van 

de natuur. Tip van Claudia Peters: “neem je eigen picknickmand mee of 

laat Rederij Peters deze verzorgen. Want van een hele dag op het water, 

daar krijg je trek van!”

Escapeboot
Christiaan Peters: “We zijn trots op de EscapeBoot, onze nieuwste aan-

winst voor bijvoorbeeld teambuilding. Je waant je een matroos die in 60 

minuten het zinkende schip moet zien te verlaten, het is dus pompen 

of verzuipen geblazen. Je móet wel samenwerken om dat tot een goed 

eind te brengen.” 

Voor info: www.rederijpeters.nl

Met je gezin of met groepen

Het water op in Ommen

Met een replica van een Vechtezomp van 

Gramsbergen naar het Duitse Laar over de 

Vecht. Dichter bij het leven van een paar hon-

derd jaar terug kun je niet komen. Al helemaal 

niet als je onderweg ook nog uitleg krijgt over 

hoe dat dan vroeger allemaal ging.

Tot 1850 voeren de Vechtzompen over de Vecht 

om Bentheimer zandsteen en andere handels-

waar  te vervoeren. Platboten met een diepgang 

van maximaal 40 centimeter, en dan nog moes-

ten ze in de zomer soms een dam opwerpen om 

de vastgelopen boot vlot te trekken. Een heel 

gedoe, de zomp raakte dus snel uit zwang toen 

vervoer via weg en spoor beter werd.

 

Maar dit voorjaar is de Zomp terug. In Gramsber-

gen is een replica gemaakt. In het Duitse Laar is 

er ook een in de vaart. Je kunt aan beide kanten 

van de landsgrens opstappen voor een vaart van 

amper acht kilometer, maar dan toch in een heel 

andere wereld terecht komen. Andere taal, an-

dere bouwstijl, zelfs andere taart bij de koffie.

Kasteel Gramsbergen
In Gramsbergen stap je op bij bierbrouwerij 

Mommeriete aan het Overijssels Kanaal. Een 

historische plek, vroeger stond daar in de buurt 

het kasteel Gramsbergen, dat is in 1674 opge-

blazen door Von Rabenhaupt, toen de Munster-

schen samen met hun bisschop ‘Bommen Be-

rend’ terug naar hun land gedreven werden. 

Er zijn plannen dat kasteel terug op te bouwen. 

En daar wordt dan natuurlijk ook Bentheimer 

zandsteen bij gebruikt. Vermoedelijk over de weg 

aangevoerd. Want de nieuwe platboten, die zijn 

er vooral voor de toeristen, personeelsuitjes, fa-

miliereünies, trouwerijen en buurtverenigingen. 

En de schippers aan boord zijn niet toegerust op 

stenen sjouwen, maar op het overbrengen van 

historische informatie. 

Meer informatie over de Vechtezomp is te vinden 

op www.vechtezomp.nl
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GROEPSVERBLIJVEN

Als je met een groep naar De Wolfskuil gaat, dan kun 

je genieten van het hele Vechtdal, maar je hoeft niet 

perse op pad om samen plezier te maken. Want ga je 

naar De Wolfskuil dan kies je voor een onderkomen 

midden in de bossen, waar je goed uit de voeten kunt 

met wat je ook maar wil. 

Onderdak
De Wolfskuil heeft vier groepsaccommodatie in het bos. 

De houten Blokhut ligt verscholen bij de zandkuil, de 

Mowglihut ligt centraal gelegen bij het sportveld. De Re-

pelaerhoeve heeft een fantastisch uitzicht over de wei-

landen die uitkomen bij De Regge. De Jorishoeve is een 

moderne groepsaccommodatie met tweepersoonska-

mers. Daarnaast zijn er twee groepskampeerterreinen, 

vanaf 10 personen een eigen veld. Er zijn veel spelen 

te huren en activiteiten te doen, mede door de samen-

werking met meerdere ondernemers uit de omgeving.

www.wolfskuil.nl

“Een laken en een lamp, meer heb je niet nodig om plotseling een 

spook bij een kampvuur spookverhalen te laten vertellen.”

“Ons kleinkind had een gezellige gele broek aan, toen we onze veertigste trouwdag 

hier vierden. Die was in een middag veranderd in een grijze zandbroek. “Het is hier 

mega-gaaf”, zei hij. In het bos wordt je misschien wel vies, maar ook gelukkig.”

“We kwamen hier met schoolkamp en kozen ervoor om te gaan 

‘groepskamperen’. Wel een beetje spannend, dachten we, want 

je weet niet wat het weer doet. Maar de groepstent met tafels 

en stoelen boden onderdak. De kinderen konden uiteindelijk hele 

dagen buiten spelen. Ze sliepen daarna veel beter en waren veel 

rustiger dan als we in een groepsaccommodatie verblijven!”

“Buiten eten op de Tundragrill was geweldig. We hebben eerst een 

goed vuur gemaakt. Dan je daar een stoofpot, soep of eigen pizza 

op klaar maken. Dat brengt de oermens in je naar boven.”

We hebben voor dit artikel gebladerd in het gastenboek en tekenden de volgende opmerkingen op:

Gewapend met een stepbike en een GPS-systeem ga je op zoek 

naar Waypoints. Een Waypoint is een plek die alleen gevonden kan 

worden aan de hand van een coördinaat, die je met de hulp van het 

GPS-systeem opzoekt. Met een rugzak met tools als extra hulpmid-

del moeten de elf Waypoints worden gevonden die nodig zijn om de 

finish te bereiken tijdens een negen kilometer lange steptocht. De in 

totaal elf coördinaten staan op naamplaatjes die op verrassende plaat-

sen in het parcours zijn verstopt. Telkens wanneer bij een Waypoint 

een naamplaatje met een coördinaat wordt gevonden, komt de finish 

een stukje dichterbij. Maar... wordt een Waypoint of een naamplaatje 

niet gevonden, dan houdt GeoRun The Signs onmiddellijk op. 

GeoRun the Signs kan iedere dag gedaan worden, met z’n tweeën, 

als gezin met tieners of in een groep tijdens teamuitjes, bedrijfs-

feestje en familiedag. Alle benodigdheden voor deze tocht zijn ver-

krijgbaar bij het startpunt, Restaurant de Rheezerbelten. Meer info op  

www.rheezerbelten.nl/pages/view/22.

GeoRun The Signs - OP ZOEK NAAR WAYPOINTS

Er gaat wat moois schuil 
in de bossen van De Wolfskuil 



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

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

1 km van NS station
400 m van de Regge

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

 

 

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

VOORZIENINGEN:

• vaatwasmachine

• wasmachine

• combimagnetron

• ligbad

• douche

• 2e toilet

• kinderstoel

• kinderbedje

• kinderbox

• satelliet tv

• lakenpakket te huur

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

PRIJZEN INCLUSIEF: 

• eindschoonmaak

• toeristen belasting

Zorgeloos 
 genieten

Het Lageveld 8, 7722 HV Dalfsen 
+31 (0)529 45 83 83, info@tolhuis.com

www.tolhuis.com

ADV_130x92.indd   1 13-09-2011   20:52:07

in een schitterende omgeving
Nu ook verhuur van compleet ingerichte chalets!



Je hebt een zomerhuisje, maar je hebt ook hét 

Zomerhuis. Voor die laatste moet je op camping 

de Oldemeyer zijn. ’t Zomerhuis heeft maar liefst 

dertien slaapkamers. Je kunt er met groepen tot 

negentig personen terecht. Midden in het bos, 

dicht bij het water.

’t Zomerhuis is een grote ruime en sfeervolle 

groepsaccommodatie op camping de Oldemey-

er. De slaapkamers zijn allemaal op de boven-

verdieping. Beneden tref je een ruime keuken, 

lift, gratis wifi, geluidsinstallatie, beamer, lounge-

hoek en een bar. Door de gezellige inrichting is ‘t 

Zomerhuis ook voor kleinere groepen heel sfeer-

vol, door aparte hoek met lounge banken.

Omdat ’t Zomerhuis op de camping is, heb je 

meteen ook de voordelen van de faciliteiten 

daarvan, zoals het zwembad en de sportvelden. 

De omgeving is verder een en al natuur. Je bent 

dicht bij bos en heide, maar ook dichtbij de zand-

verstuivingen de Rheezerbelten en de Sahara, 

echt unieke plekken voor Nederlandse begrip-

pen. De natuurgebieden tegen de Duitse grens 

aan en het Engbertsdijkveen zijn ook de moeite 

waard om te ontdekken. Overal kun je heerlijk 

fietsen, mountainbiken of wandelen.

En er is – naast de Vecht – ook water in de buurt. 

Het natuurlijke strandmeer de Oldemeyer bevindt 

zich op loopafstand. En als je de deur van ’t Zo-

merhuis uitloopt, loop je als het ware zo een vis-

vijver in, waar je zonder vergunning mag vissen.

Op www.oldemeyer.nl kun je alvast digitaal 

rondkijken.

‘Rust’, ‘ruimte’, ‘sfeer’ en bovenal ‘genieten’, dat zijn de kernwoorden 

die op de Zwaluwhof van toepassing zijn. Sfeervol ingericht, perfect 

voor een weekend weg met familie of vrienden, voor kleinschalige 

bedrijfstrainingen, workshops, vergaderingen en seminars. 

Rust, ruimte en sfeer, want je bevindt je op het platteland van Hoon-

horst, op de grens van het Vechtdal. Maar je vertoeft ook aan de rand 

van Zwolle. Met een paar minuten rijden ben je in het centrum van 

deze prachtige Hanzestad. De combinatie is zo onverwacht, dat de 

Zwaluwhof met gepaste trots van ’t geheimpje van Zwolle spreekt.

Stel je voor dat je zit te genieten op het terras terwijl je naar de paar-

den en koeien kijkt die rustig aan het grazen zijn in de ochtendzon. En 

dat is dan nog maar het begin van de dag. Of je hier bent met je familie 

of met je collega’s, je verblijft hoe dan ook in een modern huiselijke 

sfeer. Het binnen-buiten gevoel en de totale privacy zorgen ervoor 

dat iedereen zich op zijn gemak voelt. En dan aan het eind van de dag 

lekker op een van de grote (overdekte) terrassen met houtkachels en 

loungebanken afsluiten.

De eigenaren Silvo & Irma Broeks: “Door onze actieve samenwerking 

met lokale bedrijven en de prachtige landgoederen om ons heen, kun-

nen wij ook allerlei tussentijdse, al dan niet actieve ontspanning aanbie-

den. Wandelen, fietsen, de Vecht en Hanzestad Zwolle op de hoek.”

De Zwaluwhof heeft twee villa’s. Eentje voor 32 en eentje voor 18 

personen. Ze hebben respectievelijk tien en zes slaapkamers, die in-

gericht kunnen worden van individueel tot vier-persoons. De villa’s zijn 

uitgerust met goed ingerichte keukens. 

www.zwaluwhof.nl
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Met de hele groep

in 't Zomerhuis van Oldemeyer

De Zwaluwhof, 't geheimpje bij Zwolle... 



Zorg op het vakantieadres 
Zorg op locatie is hét platform waar je je geen zorgen hoeft te maken over 

de nodige zorg tijdens je vakantie. Of het nu gaat om fysiotherapie, thuis-

zorg of medicatie aanvragen voor jezelf, partner, familielid of één van je 

kinderen. Bij Zorg op Locatie vind je een groot aanbod vakantieadressen 

waar je altijd kan vertrouwen op de juiste zorg in het Vechtdal. Kijk op  

www.zorgoplocatie.nl voor het veelzijdige aanbod.

Tal van toegankelijke verblijfsaccommodaties
Imminkhoeve

Imminkhoeve is dé vakantiebestemming in het Vechtdal waar een aange-

paste vakantie tot in de puntjes geregeld wordt en waar de doelgroep met 

zorgvraag centraal staat. Al 44 jaar verzorgt de Imminkhoeve in Lemele aan-

gepaste vakanties op maat. Of je nu alleen, samen met je partner, familie of 

met een groep wilt komen, de Imminkhoeve is er voor iedereen!

Je kunt verblijven in de aangepaste groepsaccommodaties  

in Lemele, het sfeervolle mindervalide Hotel ‘Landhuis’ aan 

de voet van de Lemelerberg en in het rolstoelvriendelijke  

familiehuis in Lemele. 

Gasten keren regelmatig terug omdat ze het ultieme va-

kantiegevoel ervaren en volledig ontzorgd worden door het 

vriendelijke personeel.

ZORGELOOS GENIETEN
De rust, ruimte, gastvrijheid, kleinschaligheid en openheid zijn waardevolle 

gebiedskenmerken en bieden mogelijkheden om te ontzorgen en volledig 
tot rust te komen tijdens vakantie met familie en vrienden. Heb je 

dagelijkse hulp nodig of een aandoening of ziekte waarvoor je regelmatig 
zorg nodig hebt, laat dan je vakantie niet schieten. Juist voor personen met 
een hulpvraag is er even tussen uit gaan vaak van grote meerwaarde. Het 
Vechtdal kent veel toegankelijke verblijfsaccommodaties en dagrecreatie, 

inclusief de mogelijkheid om zorgdiensten op locatie bij te boeken.
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Landhoeve Zwieseborg

Landhoeve Zwieseborg staat voor comfortabel overnachten in het hotel of 

een ontspannen vakantie op de camping of in het gezellige logeerhuis, heerlijk 

eten in het gezellige restaurant en comfortabel vergaderen. Wat je ook wilt, 

je bent in ieder geval verzekerd van een zorgeloos verblijf. Want het team van 

de Zwieseborg maakt het de gasten graag naar de zin. Ook als jij of één van 

de reisgenoten bijzondere zorg nodig heeft. Het motto? Iedereen is welkom. 

Boerderijcamping de Boergondiër

Rust en ruimte op de boerderij en in de nabije natuur. Een prachtige locatie 

waar je volop privacy hebt, op de standaard of comfort kampeerplaatsten 

of in de comfortabele chalets. Vertoef tussen de pioenrozen. Niets hoeft en 

alles kan, genieten van het leven staat centraal.

Als je dialysepatiënt bent, kan je bij de Boergondiër terecht voor hemodialy-

se. Heb je stabiele dialyses en een goede toegang tot de bloedbaan (shunt 

of dialysecatheter) dan bent je van harte welkom. 

Unieke Zorgvakanties Overijssel 

Een andere unieke plek om zorgeloos te genieten van je vakantie is bij cam-

ping Bergzicht, vakantiepark de Kleine Belties of camping De Klimberg. 

Unieke zorgvakanties Overijssel is geschikt voor ouderen met een beper-

king en/of gezinnen met een gezinslid die een lichamelijke en/of een ver-

standelijke beperking heeft. Terwijl kinderen zich buiten vermaken, kunnen 

ouderen genieten op een gezellige camping met een prachtige omgeving. 

Toegankelijke uitjes in het Vechtdal 
Expedition Outdoor 

Zin in een actief uitje in de buitenlucht? Expedition Outdoor verzorgt diverse 

avontuurlijke en uitdagende activiteiten voor iedereen, met of zonder beper-

king. Een leuke bezigheid om te doen tijdens vakantie met familie of vrienden. 

Een dagje uit bij Expedition Outdoor staat garant voor een hoge dosis fun 

en gezelligheid op de prachtige locatie van Landhoeve Zwieseborg of op ei-

gen locatie. In de zomerperiode is er een doorlopend activiteiten programma 

waar je door middel van opgave mee kan doen aan verschillende activiteiten.  

Benieuwd naar de mogelijkheden? http://expeditionoutdoor.nl

Leuke uitgaanstips:  
•  Kom tot rust op het water tijdens de boottocht bij Rederij Peters

•  Beleef het boerderijleven en kom biggen knuffelen  

bij Aan ‘t Zandeinde Kijk-, Doe en Zorgboerderij 

•  Kom streekwijnen proeven bij de Reestlandhoeve

•  Bewonder inspirerende tuinen bij Tuinen Mien Ruys

•  Musea liefhebber? Bezoek het Nationaal Tinnen Figuren Museum, 

Streekmuseum Ommen, Atelier Wiltharen en Staphorst Museum

•  Kom experimenteren bij De Koppel, waar alles in het teken staat  

van natuuractiviteiten 

•  Proef heerlijke kaas en krijg een rondleiding bij Kaasboerderij  

Heileuver, proef het Vechtdal

•  Kom voor een gave ervaring zweefvliegen bij Aero Club Salland

•  Heerlijk dineren bij o.a. Mooirivier, Tante Pos, Wildthout, ’t Bakhuus  

en ontzettend veel andere toegankelijke restaurants

• Ontdek het Rolpad in Lemele en de uitkijktoren bij de Loozensche Linie

TIPS VAN DE REDACTIE TIP



WWW.ZWIESEBORG.NL

• restaurant/terras
• wandelgebied met
 pontje en uitkijktoren
 (rolstoelvriendelijk)
• speeltoestellen
• kinderboerderij/
 dierenweide
• huifkar- en boottocht
• (aangepast) hotel
• camping

Wel of
geen zorg, 
iedereen is 

welkom

Hardenbergerweg 23, 7778 HP Loozen    T  0524 56 14 61     
zwieseborg.nl
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In Zwolle voel je je snel welkom! De gezellige middeleeuwse 

straten worden bevolkt door vrolijke studenten, 

inventieve ondernemers, frisse vrijdenkers en creatieve 

aanpakkers. Een moderne stad waar je ook nog lekker 

kunt ronddwalen in de boeiende en rijke geschiedenis. 

In ons historische centrum vind je nog veel plekken 

van grote betekenis. De Hanze pakhuizen en statige 

gevelpanden tonen de oorsprong van onze welvaart. 

Zwolle

Flanerend door hartje centrum kom je vanzelf bij twee van de meest opval-

lende verschijningen. Zwolle is het trotse thuis van Museum de Fundatie 

en boekenkerk Waanders In de Broeren. Beiden bieden prachtige uitzich-

ten waarbij Zwolle letterlijk aan je voeten ligt. 

Na al die historische ontdekkingen nodigen de vele terrassen, winkels 

en pop up stores, restaurants en cafés je uit voor nieuwe sensaties. Bin-

nen de oude stadsmuren ontdek je een veelheid aan cultureel en culinair 

aanbod. Prikkel je smaakpapillen bij de wereldberoemde Haute Cuisine 

van De Librije of laat je verrassen door alle andere parels van deze stad. 

Aangevuld met spraakmakende evenementen en festivals in een middel-

eeuws Hanzedecor, een smeltkroes van talent en ambacht. Hier geloven 

we dat het leven samen beter wordt. Dus vier samen met ons het leven! 

 
Je vindt het op www.hanzestadzwolle.nl

op zoek naar leuke adresjes?

Dynamische Hanzestad

•  Veel eigentijdse winkels met o.a. Primark, Zara XL (per februari)  

en Hudson’s Bay (per september)

• Michelinrestaurant De Librije *** 

• Ruime Pathé bioscoop met loveseats en echte popcorn corner

•  Jaarlijks het grootste Bevrijdingsfestival van Nederland

•  Sassenstraat staat in top 10 leukste winkelstraten van Nederland

•  Spraakmakende artiesten in poptempel Hedon 

en vernieuwend aanbod Zwolse Theaters

•  Diverse intieme wijnbarretjes, kekke koffie- en eettentjes,  

brasserieën en biologische lunchrooms

•  Levendige hiphopscene

•  Breed scala aan overnachtingsmogelijkheden, 

van charmante b&b’s tot luxe hotels

•  Museum de Fundatie en mooiste boekhandel van Nederland;  

Waanders in de Broeren 

Highlights van Zwolle

We vieren het leven!
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Overijssel verrast je met 

RUIMTE en 

AANDACHT
Het bestaat nog: een plek in Nederland 
waar het leven puur en ongecompliceerd 
is. Waar ontdekken en onthaasten hand 
in hand gaan met ruimte een aandacht. 

Actief beleven en genieten van uitgestrekte Nationale Parken, kilo-

meterslange fiets- en wandelpaden, karakteristieke Hanzesteden en 

overheerlijke streekeigen producten. Vergeet niet een bezoekje te 

brengen aan de toprestaurants en smaakadresjes die uitblinken door 

passievolle ondernemers. Tijdens een evenement is de sfeer extra 

goed. En dan neerploffen op een kussen van een luxe B&B, hotel 

of topcamping. Dat ultieme dagje uit of die felbegeerde vakantie 

begint op www.overdeijssel.info

Proef de authentieke smaak
van OVERIJSSEL!
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Internationale 
Hanzedagen 
15 t/m 18 juni 2017 
KAMPEN 
‘Water verbindt’
Cultureel programma met 

Hanzemarkt, ridderspektakel, 

historische (kinder)activitei-

ten Koggewerf, exposities, 

muziek, zang en dans. 

www.hanze2017.nl

GLUREN bij de BUREN
Wandelen in Grafschaft Bentheim
Met de ‚Grafschafter Spurensuche‘ kun je meer dan 320 kilometer bewegwijzerde 

wandelroutes verkennen, waarop je de hele regio kunt doorkruisen. Naast de 80 kilometer 

lange route ‚Podagristenpad‘ zijn er 15  dagtochten ontwikkeld met een lengte van 6 tot 35 

kilometer, die door alle gemeenten en steden in Grafschaft Bentheim lopen. Ga spoorzoeken 

in het Grafschaft! Bezoek voor meer informatie www.grafschaft-bentheim-tourismus.de



 

 
 
 
 

Diner-arrangement inclusief: 
 

Amuse 
3 gangen menu van de chef 
Twee drankjes naar keuze 

Koffie of thee met friandises 
 

€ 34,50 * 
 

* Geldig van zondag t/m donderdag (m.u.v. feestdagen) tegen inlevering van deze bon. 
 

 

 

 

kortingsbon 
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ONBEPERKT  
ETEN & DRINKEN  

INCLUSIEF BIER/WIJN/FRIS! 

2 uur € 29.50 

speciale prijzen voor 

kinderen en 65+ 
 

 
 

          BBQ- EN BUFFETRESTAURANT 

 
          

Openingstijden restaurant 
Vrijdag en zaterdag vanaf 17.00 uur 
Zondag vanaf 16.00 uur 
Reserveren is wenselijk 

TEL. 0523 - 251 398 - WWW.BEERZEBULTEN.NL

Dé familiecamping  

van Nederland!
Comfortabel kamperen bij Beerze Bulten

8,8 

Zoover
beoordeling!

Waarom Beerze Bulten?

 Vijf-sterren familiecamping

 Kindvriendelijk en autovrij

 Veel ruimte en privacy

 Luxe en schoon sanitair

 Overdekt speelparadijs

 Binnen- en buitenzwembaden

 Spa, Wellness & Fitness

Boek uw vakantie  
eenvoudig online op

www.beerzebulten.nl

Vernieuwd  in 2017!



Gramsbergen – Cultuur & Historie
Terug in de tijd. De geschiedenis van 

de Vecht, wonen en werken in het 

Vechtdal en de oorlog staan centraal.

Historisch Cultureel Info Centrum 

Meiboomplein 4, 7783 AT Gramsbergen

Tel. 0524-561639 

Hardenberg – Water & Natuur
Tijd voor water. De invloed van de Vecht op de 

omgeving. Welke planten en dieren leven hier?

Natuuractiviteitencentrum de Koppel

Vechtstraat 8, 7772 AX Hardenberg 

Tel. 0523-273388

Beerze – Land- & Tuinbouw
Boeren in deze tijd. Beleef het boerenleven. 

De levensloop van de koe, wat staat er op 

het land en hoe werkt modern boeren?

Agrarisch Belevingscentrum Zandman

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

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

hoe doe je dat? Noaberschap, wat je allemaal 

wel niet kan bereiken door samen te werken.

Pleisterplaats Kappers, Kerkstraat 7,  

7722 LR Hoonhorst. Tel. 0529-793010

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

in het Vechtdal en de geschiedenis. 

Familiebezit als ontwikkelingsbasis. 

Herberg de Klomp 

Vilsterseweg 10, 7734 PD Vilsteren. 

Tel. 0529-459000

www.anjerpunten.nl

ANJERPUNTEN

Tourist Info Ommen
Kruisstraat 3 (The Read Shop),  
7731 CR Ommen,  
tel. 0529-451737. 
Openingstijden: ma 10.00-18.00 uur;  
di t/m do 09.00-18.00 uur;  
vr 09.00-21.00 uur; za 09.00-17.00 uur

Informatiepunt Hardenberg
Informatiepunt Regio Hardenberg,  
Gedempte Haven 6, 7772 VD Hardenberg,  
tel. 0523-272527. 
Openingstijden: tot 1 mei en vanaf 1 sept ma 
t/m za 10.00-14.00 uur; van 1 mei t/m 31 aug 
ma t/m za 10.00-17.00 uur.

Tourist Info Dedemsvaart
Julianastraat 34 (Primera),  
7701 GL Dedemsvaart, tel. 0523-612290.  
Openingstijden: ma 13.00-18.00 uur;  
di t/m do 08.30-18.00 uur;  
vr 08.30-21.00 uur, za 08.30-17.00 uur. 

Tourist Info Hoonhorst
Kerkstraat 7 (Pleisterplaats Kappers)
7722 LR Hoonhorst,tel. 0529-793010.
Openingstijden: tot maart en vanaf nov:  
ma t/m wo 13.00-17.00 uur, do t/m zo  
10.00-17.00 uur en do. avond 19.00-21.00 uur; 
van apr t/m okt: ma t/m zo 10.00-17.00 uur en  
do. avond 19.00-21.00 uur.

Tourist Info Staphorst
Rijksweg 12 (Hotel Waanders),  
7951 DH Staphorst, tel. 0522-461888. 
Openingstijden: ma t/m za 07.00-22.30 uur;
zo 08.00-22.00 uur.

Tourist Info Dalfsen
Bloemendalstraat 10 (The Read Shop), 
7721 AM Dalfsen, tel. 0529-434745. 
Openingstijden: ma  13.00 - 18.00 uur;  
di t/m do 09.00-18.00 uur; vr 09.00-20.00 uur; 
za 09.00-17.00 uur.

Tourist Info Nieuwleusen
Grote markt 2 (The Read Shop),  
7711 CZ Nieuwleusen, tel. 0529-484426. 
Openingstijden: ma 13.00-18.00 uur, 
di t/m do 08.30-18.00 uur, vrij 08.30-20.00 uur, 
za 08.30-17.00 uur.

Tourist Info Balkbrug
Oud Avereest 22 (Bezoekerscentrum  
de Wheem), 7707 PN Balkbrug,
tel. 0523-656721. Openingstijden:   
sept t/m apr: zo 12:00 – 17:00 uur. 
Mei t/m juni: za 13:00 – 17:00 uur,  
zo 12:00 - 17:00 uur. 
Juli t/m aug: di, woe, za 13:00 – 17:00 uur,  
zo 12:00 – 17:00 uur.

Tourist Info Slagharen
Herenstraat 24 (Streekmuseum ‘Het Oale 
Meesterhuus’), 7776 AJ Slagharen,  
tel. 0523-684111. Openingstijden: apr t/m okt: 
ma 13.30-16.00 uur, di t/m vr 10.00-16.00 uur.

Tourist Info Lemele
Hellendoornseweg 1 (Café/Restaurant de 
Driesprong), 8148 RH Lemele,  
tel. 0572-331254. Openingstijden: ma t/m wo, 
vr 08.30-20.00, za 11.00-18.00 uur, do gesloten.

Tourist Info IJhorst
Heerenweg 42 (KroKo MultiPunt),  
7955 PE IJhorst, tel. 0522-443376. 
Openingstijden: ma en do 10.30-18.00 uur,  
di, wo en vr flexibel (als de vlag buiten hangt), 
za 10.00-15.00 uur.

Tourist Info Gramsbergen
Meiboomplein 4 (Historisch Cultureel Info 
Centrum Vechtdal), 7783 AT Gramsbergen, tel. 
0524-561639. www.museumgramsbergen.nl
Openingstijden: 1 nov t/m 31 mrt: ma 
gesloten. 1 apr t/m 31 okt: ma t/m vr 10.00-
17.00 uur, za 10.00-16.00 uur.

De meeste Tourist Info’s zijn op  
zon- en feestdagen gesloten.

Een manier om een compleet beeld van het Vechtdal te krijgen is het volgen van de Anjerpunten. 

De Anjerpunten zijn vijf belevingspunten met ieder een eigen verhaal over het Vechtdal.

Een Tourist Info is een informatiepunt van 

het Vechtdal in bijvoorbeeld een museum, 

winkel of café met in het assortiment folders, 

fietsroutes en kaarten van het Vechtdal.

Tourist info punten
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Een grensoverschrijdende kunstroute langs de Overijsselse Vecht. Een traject van in totaal 
180 kilometer lang, met 75 kunstwerken van (inter)nationaal vermaarde kunstenaars, 

één van de meest interessante openluchtmusea van Europa. Het Nederlandse deel van de 
Kunstwegenroute is een mooie tocht van ca. 80 kilometer, dat bij voorkeur gefietst kan worden. 

Lekker blijven slapen onderweg 
Natuur, kunst en cultuurparels
Al fietsend ontdek je kunstwerken die een glimlach ontlokken, uitdagen of 

vragen om een moment van bezinning. Altijd gaat het om moderne kunst-

werken die perfect in het historische landschap passen; beelden, objecten en 

installaties. Het leuke is ook dat je langs vele cultuurparels van het Vechtdal 

komt en zelfs zo Duitsland in kunt fietsen. 

Haal de gratis flyer Kunstwegen bij de Tourist Info Punten in Zwolle en Vecht-

dal Overijssel of kijk op www.kunstwegen.nl

Misschien is 80 km wat veel om in één keer te fietsen, daarom is de 

route onderverdeeld in verschillende etappes. Heerlijk om na een dag-

je fietsen te kunnen blijven slapen in een luxe B&B of hotel en meteen 

kennis te maken met de ultieme gastvrijheid van het Vechtdal en de 

smakelijke streekgerechten.

Speciale arrangementen

Laat je inspireren door de speciale arrangementen bij Kunsthotel De Zon 

in Ommen, Hotel Mooirivier bij Dalfsen of B&B Vecht & Zo bij Zwolle. 

Prijzen vanaf € 89,- p.p. voor 2 nachten, inclusief ontbijt, diner en extra’s 

op basis van 2 personen. Meer info & reserveren: www.kunstwegen.nl

Kunstwegen 
in Vechtdal Overijssel 

Zwevende Kei - Bas Maters
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Actie

Ommen

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

3 Binnen- en buitenbanen. 

Expedition Outdoor
Hardenbergerweg 23, Loozen
Tel. 06-21840822
info@expeditionoutdoor.nl 
http://expeditionoutdoor.nl/

Een dagje uit bij Expedition Outdoor 
staat garant voor een hoge dosis fun en 
gezelligheid. Diverse outdoor activiteiten 
zoals boogschieten, tokkelen, paintball etc. 

Total Outdoor Events Hardenberg 
Tel. 0523-270526
www.totaloutdoor.nl. 

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

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

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

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

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

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

Touwbaan, boogschieten, 
vlotten bouwen, lasergamen.

Dalfsen 

Hardenberg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 holes. 

Actie
Ommen - vervolg

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

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

Koe-Safari, Vechtdal Hoeve
Ridderinkweg 3, 7735 KG Arriën (Ommen)
Op afspraak. 
Tel. 06-18720630
www.vechtdalhoeve.nl.

Koe-Safari, een LOEI-goed idee! Met 
tractor en huifwagen op zoek naar een 
unieke kudde Brandrode Runderen in een 
prachtig natuurgebied aan de oevers van de 
Vecht. Kosten: 11,50 euro p.p. incl. koffie/
thee en Krentenbrood, 8,50 euro, kndn incl. 
limonade en wat lekkers. Beschikbaarheid 
op afspraak. 

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

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

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

Slagharen

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

Geniet van meer dan 30 attracties in 
attractiepark Slagharen. In het voorjaar van 
2017 opent de nieuwe achtbaan Gold Rush! 
Openingstijden en ticketprijzen zijn dynamisch, 
zie website.

In de omgeving

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

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

Vechtdal Express
Marsweg 1
7794 RK Rheeze
0529-451222
info@vechtdalexpress.nl
www.vechtdalexpress.nl 

Tour met een echte Thaise Tuk Tuk door het 
Vechtdal en geniet van de omgeving. Voor 
groepen maar ook gezellig met z`n twee, 
staan de Tuk Tuk`s klaar op één van onze 
startlocaties in Ommen of Hardenberg. 
Graag van te voren reserveren. Open van apr 
t/m okt, overige maanden op afspraak. 

Loungen in De Zon
Voorbrug 1, 7731 BB Ommen
Tel. 0529-455550
www.hoteldezon.nl
info@hoteldezon.nl

Lekker Loungen in De Zon. Geniet van 
het moderne interieur en de verschillende 
kunstwerken in het Lounge deel van 
De Zon. Voor aperitief, borrel of afzakkertje 
voor het slapengaan.

Restaurant Paping
Stationsweg 29, 7731 AX Ommen
Tel. 0529-451945
reserveren@restaurantpaping.nl. 
www.hotelpaping.nl 

In het grand cafe met gezellige open haard 
verwennen wij u met hapjes en drankjes. 
Beleef, Proef en Geniet van de regionale en 
wereldse keuken bij Restaurant Paping onder 
leiding van chef-kok Nick van Swaal.

De Klomp - Charme Hotel & Restaurant
Vilsterseweg 10, 7734 PD Vilsteren 
Tel. 0529-459000
www.herbergdeklomp.nl

Heerlijk genieten van een goed glas wijn 
bij de haard of een lekkere cocktail in de 
avonduren op het gezellige terras. Bij Herberg 
de Klomp bent u van harte welkom.

Ommen

Theater Carrousel
van Reeuwijkstraat 5
7731 EH Ommen
Tel. Alg. 06-83099755
info@theatercarrousel.nl
www.theatercarrousel.nl

Kaartverkoop via boekhandel Bruna,  
tel: 0529-451737. Theater Carrousel  
in Ommen is een gezellig podium met 
een compleet aanbod professionele 
voorstellingen. Bezoek onze website,  
boek snel en makkelijk uw kaarten.

Avondje uit
Balkbrug

Openluchttheater, Hoogeveenseweg  
(ingangparkeerplaats Sportcomplex), 
Tel. 0523-656427

Hardenberg

Theater de Voorveghter en  
Movieskoop Hardenberg
Badhuisplein 3, 7772 XA  Hardenberg
Tel. 0523-280350 (theater), 
Tel. 0523-280353 (bioscoop), 
www.voorveghter.nl, www.movieskoop.nl
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Cultuur Cultuur
Balkbrug Hardenberg - vervolg

Dalfsen

Dedemsvaart

Molen de Star 
De Omloop, Balkbrug 
Groepen op afspr., tel. 0523-656610

Achtkantige korenstellingmolen, gebouwd in 
1848 en in 1974 verplaatst naar deze plek aan 
de rand van Balkbrug. Openingstijden: gehele 
jaar geopend op woe van 14.00 uur tot 16.00 
uur en op za van 09.30 uur tot 13.00 uur.

De Westermolen
Tel. 0529-434719
De molen staat op de hoek  
Molenstraat/Beatrixstraat.

Gebouwd in 1818, is in 1987 gerest. Open, 
mits een vrijw. molenaar aanwezig is, op za 
van 10.00-12.30 uur. De toegang is gratis.

Expo Madrid 
Tolhuisweg 5, 7722 HS Dalfsen
Tel. 0529-458585

Vaste expositie kopie van de Nachtwacht,
daarnaast wisselende expositie. Open: ma 
t/m za 10.00-17.00 uur, zo 11.00-17.00 uur.

Expositiecentrum gemeentehuis Dalfsen
Raadhuisstraat 1
postbus 35, 7720 AA Dalfsen
Tel. 0529-488388.

Open: iedere werkdag 08.30-16.30 uur,  
ma tot 19.00 uur.

R.K. Kerk, H. Cyriacus,  
Wilhelminastraat 23 in Dalfsen 
 

Geopend in de maanden juli en aug. op di: 
14.00 tot 16.30 uur, op do: 10.00 tot 12.00 uur, 
op Blauwe Bogendagen: 14.00 tot 16.30 uur.

Grote Kerk
Voor inlichtingen: tel. 0529-401683. 

Deze kerk dateert nog uit de 15e eeuw. De 
toren en de kerk zijn deels uit turf-, deels uit 
baksteen opgetrokken. In de kerk bevindt zich 

de kapel van het geslacht Rechteren. 
In 2008 is de kerk geheel gerenoveerd. 

Open van mei t/m sept. op di van 14.00-17.00 
uur en op do van 10.00-12.00 uur. 
Ook op monumentendag geopend.

Streekmuseum “De Kalkovens”
Oude Zuidwolderstraat 13  
7701 AZ Dedemsvaart
Tel. 0523-615810
(Groepen op afspraak, tel. 0523-615059)
www.hvavereest.nl. 

Op het kalkoventerrein vindt u drie 
gerestaureerde kalkovens, de oudheidkamer 
(in het voormalige leshuus), een turfschuur en 
authentiek turfschip en een gerestaureerde/
geconserveerde gashouder (rijksmonument) 
met een geheel nieuwe functie! 
Permanente en wisselende exposities. 
Openingstijden: museumweekend -  
1 nov op di. t/m zo. van 14.00-17.00 uur. 
Entree: volw. 3,- euro en kind. 1,- euro. 

Gramsbergen

De Anermolen
Anerveenseweg 26  
7784 DD Ane
Tel. 0524-561264 

De molen vervangt een oudere molen die 
in verval was geraakt. Hij staat op een belt 
van 3,5 m. hoog. De Anermolen is van 
het bouwjaar 1864. Open: iedere za van 
13.00-16.30 uur, alle spec.molendagen, 
monumentendag etc., groepen op afspraak.

Historisch Cultureel Infocentrum Vechtdal, 
Meiboomplein 4
7783 AT Gramsbergen
Tel. 0524-561639
www.infocentrumvechtdal.nl. 

Een informatieve en interessante presentatie 
van het Vechtdal met o.a. een schitterende 
film over de Vecht met als titel: “Van bron tot 
monding”. Permanente tentoonstelling Slag bij 
Ane plus gevonden munten uit de 13e eeuw. 
Open: ma t/m vr 10.00-17.00 uur, za 10.00-
16.00 uur. Gesloten zo- en feestdagen en op 
ma van 1 nov - 1mrt. (groepsarr. op afspr.), 
volw. 2,50 euro en kndn 5 t/m 12 jr. 1,50 euro.

Hardenberg

De Oelemölle
Molenplein Hardenberg
Tel. 0523-260094.

De Oelemölle is een stellingmolen met 
de functie van korenmolen. De gemeente 
Hardenberg is de eigenaar van de molen. De 
molen is, bij voldoende wind, geopend op do en 
za van 14.00-17.00 uur. Anders op afspraak.

Streekmuseum ’t Stadhuus
Voorstraat 34
7772 AD Hardenberg
Tel. 0523-265624
historiekamer@solcon.nl 
www.historiekamer.nl

Vaste collectie o.a. stijlkamer, Saksische 
keuken, fossielen en archeologische 
vondsten. Wisselexposities: ‘Van klapbroek 
tot …’ over spinnen en weven tot ondergoed 
en streekdracht. ‘De sfeer van weleer’ de 
ontwikkeling van verlichting en verwarming 
in het begin van de twintigste eeuw. 
Openingstijden: apr. t/m sept. di t/m za 
13.30-16.30 uur. Rolstoeltoegankelijk. Entree 
2 euro. In de Historiekamer is de bibliotheek 
van de Historische Vereniging Hardenberg 
gevestigd. Deze is gratis te bezoeken.

Protestantse Boomhofkerk
Boomhofstraat 5

Met een toren uit 1776 en in het interieur 
enkele 14e eeuwse grafstenen. Bezichtiging 
van de kerk is mogelijk via een afspraak met 
het Historisch Cultureel Info Centrum Vechtdal 
aan het Meiboomplein 4, tel. 0524-561639.

De Witte of Lambertuskerk
Scholtensdijk. 
info: dhr. Meerveld, tel. 0523-262216 

Dit éénbeukig, gepleisterd kerkje dateert 
uit 1240. Bezichtiging is mogelijk op 
afspraak. In juli en augustus geopend op 
woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur.

Nieuwleusen

Ommen

Museumboerderij “Den Hof”, 
Kanaalweg Oost 39/a, 7691 CC Bergentheim 
Tel. 0523-231961
www.museumdenhof.pe2bz.nl 

Het bezoeken zeker waard. Er zijn wisselende 
exposities te bezichtigen bv: exotische 
schelpen, siergesteente, oude fotocamera’s, 
poppen, keramiek, schilderijen en tekeningen. 
Open: voorjaar t/m herfstvak. di t/m vr 10.00-
16.00 uur, groepen op afspraak, entree gratis.

Galerie Korpershoek
Oosterveen 27, 7711 BN Nieuwleusen
Tel. 06-41150897
info@galeriekorpershoek.nl
www.galeriekorpershoek.nl

Open op vrij. t/m zo. van 13.00 tot 17.00 
uur, 1e zo. van de maand gesloten. Gratis 
entree. In een mooie ambiance ziet u grote 
tentoonstellingsruimtes met schilderijen, 
brons, glas en keramiek.  
Zie de website voor lopende exposities.

Museum Zichtbaar Verleden
Kloosterdijk 178b, 7693 PS Sibculo
Tel. 0523-240998
www.kloostersibculo.nl

Restanten en geschiedenis van het 
cisterciënzer klooster ‘’Groot Galilea’’, 
fossielen uit de zandafgravingen, 
genealogie, oude gebruiksvoorwerpen 
enz. Tevens is er op de eerste zaterdag 
van juli een nostalgische wasdag. Open: 
van 1 april t/m 31 oktober elke middag 
van 13:30- 16:00 uur, behalve op zon- en 
feestdagen. Gratis entree, vrije gift.

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

Expo van schilderijen van wilde planten 
en bloemen. Eigen kunstuitleen, 
Workshops voor groepen. 
Open: di van 13-17 uur, vr en za 
van 10-17 uur en op afspr. 

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

KOEIEN, KAAS & KUNST. Melk- veebedrijf, 
een kaasmakerij, boerderijwinkel met 
kaas, zuivel en streekproducten. In het 
schilderijenhuis een wiss. expo van 
eigentijdse kunst uit de regio of ver 
daarbuiten. Stallen/galerie vrij toeg. 
Rondl. kaasmakerij in juni, juli en 
aug op do.mi 14.00 uur. Toegang: 
3,50 euro p.p. Groepen op afspr. 

Landgoedcentrum Vilsteren
www.landgoedvilsteren.nl

Landgoedcentrum Vilsteren is het ideale 
startpunt voor een wandeling over het 
bijna 1.051 hectare grote, particuliere 

landgoed Vilsteren. U kunt er informatieve 
routebeschrijvingen krijgen van diverse mooie 
wandelingen (lang en kort) over het landgoed. 
Het landgoedcentrum is gevestigd in een 
oude boerderij (Erve Borrink) naast de kerk 
in Vilsteren. 

Multifunctioneel Centrum Carrousel,
Van Reeuwijkstraat 5
7731 EH Ommen
Tel. 0529-452047
info@carrousel-ommen.nl. 
www.carrousel-ommen.nl  

Zwembad, Sporthal, Cultureel Centrum, 
Theater. Iedere gebruiker/huurder in de 
Carrousel  heeft zijn eigen openingstijden. 
Algemene openingstijden gedurende het 
seizoen(sept. t/m mei): ma t/m vr  
08:30-22:00 uur, za: 09:30-12:30 uur,  
zo: 09:30-13:30. 

Nationaal Tinnen Figuren Museum
Markt 1, 7731 DB Ommen
Tel. 0529-454500
www.tinnenfigurenmuseum.nl.

Tientallen diorama’s en > 200.000 tinnen 
figuurtjes. ‘’De Slag bij Waterloo’’, ‘’De Slag 
bij Ane’’ (de Drenste Gulden Sporenslag). 
Naast de vaste collecties zijn er voor 2017 

wisseltentoonstellingen.  
Openingstijden: apr. t/m okt.: di. t/m za/  
11.00-17.00uur, zon.-en feestdagen 
13.00-17.00uur. nov. t/m mrt.: za/ 
11.00-17.00 uur zon.- en feestdagen 
13.00-17.00 uur, in de schoolvakanties 
geopend als op zat. 1e kerstdag en 
nieuwjaarsdag gesloten. Groepen op 
afspraak ook buiten openingstijden. 

Molen “Den Oordt”

Molen “Den Oordt” is een stellingmolen 
uit 1824. Tevens bevindt zich hier het 
Streekmuseum. De molen is te bezichtigen 

van apr t/m okt op di t/m vr 10.00-17.00 uur 
en za 13.00-16.30 uur.  
In jul en aug ook ma 13.00-21.00 uur.  
In juli en aug iedere maandagavond van 
17.00-21.00 uur Sallandse markt.

Besthmener Molen
Hammerweg 59a, 7731 AJ Ommen. 
Molenaars Luuk Vogelzang en  
Simon van Kampen, tel. 0529- 452739. 

De Besthemer Molen is draaivaardig en 
begin 2010 ook maalvaardig. Hij draait elke 
woensdagmiddag en elke 1e zaterdag van de 
maand van 13.30 - 16.00 uur. 

Wijngaard de Reestlandhoeve
Hoofdweg 21, 7707 RB Balkbrug
Tel. 0523-648612
www.reestlandhoeve.com. 

Maak kennis met de lekkere Reestlander 
wijnen. Nederlandse wijnen die zoveel mogelijk 

biologisch worden geteeld en waarbij klassieke 
muziek in de wijngaard een verrassend 
gunstig effect heeft op de gezondheid van de 
wijnstokken. Kom proeven, kom luisteren en 
maak via het informatieve Wijnwandelpad door 
de wijngaard nader kennis met de achtergrond 
van de Reestlander wijnen.

Kerkje Oud-Avereest,  
vallende onder Monumentenzorg.

Van sep-mei elke 3e zo v.d. maand om 15.00 
uur een concert.
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Konijnenbelt
Zwolseweg 5, Ommen
Molenaar: Vogelzang
Tel. 0529-459104. 

Draaivaardige molen. Draait op onregelmatige 
tijden. Voor bezichtiging afspraak maken met 
de molenaar.

De Vilsterse Molen
www.landgoedvilsteren.nl 
Bezichtiging op afspr. ook mog: 
tel. 0529- 458371. 

Openingstijden: mei t/m sept. elke do, za 
en 2e zo v.d. mnd van 13.30-16.30 uur. 
Naast de molen vindt u in Vilsteren ook het 
Landgoedcentrum.Het landgoedcentrum 
is gevestigd in een oude boerderij (Erve 
Borrink) naast de kerk in Vilsteren. 

Nederlands Hervormde Kerk, 
Kerkplein Ommen. 

In deze kerk bevindt zich een Romaans 
doopvont van Bentheimer zandsteen en een 
17e eeuwse preekstoel. Bezichtiging mogelijk 
in juli en aug vr 19.00-21.00 uur.

R.K. Kerk, St. Brigitta
Nering Bögelstraat 1 in Ommen. 

Tijdens de zomervak.open voor bezichtiging 
op di van 10.00-12.00 uur en tijdens de 
Ommer Bissingh. 

Rooms Katholieke Kerk Vilsteren uit 1897.
Deze kerk bezit een zeer mooie 
Kruiswegstatie van de kunstenaar Asperslagh. 

Bezichtiging mogelijk van 1 apr t/m 
herfstvakantie, dagelijks van 10.00-16.30 uur.

Beeldentuin Witharen,  
Tevens Meubel- en Keramiekgalerie
Witharenweg 24
7738 PG Witharen
Tel: 0523-676272 of 06-27876388
www.atelierwitharen.nl
info@atelierwitharen.nl

Authentiek boerenerf met Beeldentuin 
van 1½ ha, met ca. 120 werken van 
12 tot 15 verschillende kunstenaars. 
Binnenexpositie van keramiek, schilderijen, 
meubels. Workshops keramiek of hout op 
aanvraag. Koffie/thee. Aangepast toilet.
Gratis toegang; Open: apr t/m sept. op 
do t/m zo van 11u-17u en op afspraak.

Landbouwmuseum Besthmenertol, 
Hammerweg 59a, 7731 AJ Ommen. 

Laat u meeslepen naar oude tijden. Beleef 
hoe men vroeger ploegde, zaaide, oogstte 

en leefde. Openingstijden: van 1 mei t/m 31 
okt. woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 
uur. Ingang via het Natuurinformatiecentrum. 
Entreeprijs 2,- euro p.p. voor volw. en 
kinderen t/m 12 jaar gratis.

Cultuur Cultuur
Ommen - vervolg In de omgeving - vervolg

In de omgeving

Museum Staphorst
Gemeenteweg 67
7951 CE  Staphorst
Tel. 0522-462526
info@museumstaphorst.nl.
www.museumstaphorst.nl 

Museum Staphorst biedt u volop de 
gelegenheid om het cultuurrijke heden

en verleden van het dorp te ontdekken o.a. 
klederdracht en stipwerk. In augustus zijn er 
een klederdracht shows. In oktober wordt 
een streekgerechtendag gehouden.
Openingstijden: 1 apr tot 31 okt: di t/m za 
10.00-17.00 uur; 1 nov tot 31 mrt 2018:  
wo en za 13.00-17.00 uur. 
Entree: volwassenen 4,00 euro en kinderen 
2,50 euro.

Nederlands Bakkerijmuseum
Kerkhofstraat 13, 8051 GG Hattem
Tel: 038-4441715
www.bakkerijmuseum.nl. 

In dit belevingsmuseum genieten jong en oud 

op originele manier van de geschiedenis van 
brood en banket. Openingstijden: di-za van 
10.00-17.00 uur. Alle schoolvak. ook op zo en 
ma van 13.00-17.00 uur. Gesloten op oud- en 
nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, Koninginnedag, 
1e Pinksterdag en 1e Kerstdag.

Slagharen

Staphorst

Streek Historisch Centrum Slagharen 
“Het Oale Meestershuus”
Herenstraat 24, 7776 AJ Slagharen
Tel. 0523-684778 of 06-21802152
www.slagharen.net

Streekmuseum met stijlkamer, grootmoeders 
keuken, ouderwetse kelder, schoolklasje, 
grutterswinkel. Tevens wisselexposities. 
Tevens Tourist Info folderservice. Fietsroutes 
verkrijgbaar.
Openingstijden: apr t/m okt; ma 13.30-16.00 
uur, di t/m vr 10.00-16.00 uur. Entree 2,- euro 
kndn tot 12 jr. gratis.

Korenmolen De Leijen
Gemeenteweg 364, 7951 PG Staphorst

Anton Pieck Museum
Bezoekadres: Achterstraat 46-48,
8051 GC Hattem
Tel. 038-4442192, fax: 038-4440612
info@antonpieckmuseum.nl 
www.antonpieckmuseum-hattem.nl 

Dit museum biedt werk aan van de tekenaar, 
graficus, schilder en illustrator Anton Pieck: 
etsen, houtsneden, ingekleurde tekeningen 
en droge naalden. Te zien zijn de werktafel 
en etspers. Open: maandag t/m zaterdag 
10.00-17.00 uur. Zondag 13.00-17.00 uur. 
Schoolvakanties di t/m za 10.00-17.00 uur en 
zo en ma 13.00-17.00 uur. 
Entree volwassene: 7,50 euro, 
CJP 6,- euro, kndn 4 t/m 12 jr 3,25 euro, 
groepen > 15 pers. 6,75 euro, 
gezinskaart 15,50 euro, rondl. 35,- euro

Voerman Museum Hattem
Achterstraat 46-48
8051 GC Hattem
Tel. 038-4442897
www.voermanmuseumhattem.nl

Achter de fraaie historische gevels van het 
Voerman Museum Hattem gaat een schat aan 
historische objecten (Dikke Tinne, Daendels, 

Hoenwaard) en kunstwerken (Voerman 
junior en senior, Jo Koster) schuil. Er is een 
audiotocht en speurtocht beschikbaar. 
Open: di t/m za 10.00-17.00 uur, alle 
schoolvakanties ook zo en ma 13.00-17.00 
uur. Rolstoeltoegankelijk. Entree volw. 7,50 
euro. CJP 6,- euro. Kndn. 4 t/m 12 jaar 
3,25 euro. Groepen >15 pers. 6,75 euro. 
Gezinskaart 15,50 euro. Rondl. 35,- euro.

Stedelijk Museum Zwolle
Melkmarkt 41, Zwolle
Tel. 038-4214650
www.stedelijkmuseumzwolle.nl

Di t/m zo 11.00-17.00 uur. De cultuurhistorie 
van Zwolle en regio naast of tegenover de 
actuele kunst.

Dominicanenklooster en kerk, 
Assendorperstraat 29
8012 DE Zwolle
Tel. 038-4254400
www.kloosterzwolle.nl

Het klooster en de kerk zijn in neogotische 
stijl opgetrokken en hebben een bijzonder 
interieur. Open: di t/m vr 13.30-16.30 en za 
13.00-16.30 uur. Elke eerste zaterdag van 
de maand vindt er van 14.00-15.00 uur een 
rondleiding plaats. Groepen in overleg.

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

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

Verteltheater de Verhalenboot /  
Waterval Internationaal Vertelfestival 
Pletterstraat 20 (schip ligt in Thorbeckegracht)
8011VG Zwolle
Tel. 038-4239659
www.deverhalenboot.nl. 

Drijvend vestzaktheater met magnifiek 
uitzicht, rode velours en oergezellige bar, in 
de historische binnenstad. De Verhalenboot 
organiseert de Vertelacademie en Waterval 
Internationaal Vertelfestival (2 t/m 5 juni 2017. 
In het theater op za: vertelvoorstellingen/
cursussen, ma: concerten, wo: open 
vertelpodium. Aanvang altijd 20.30 uur.

Dagje uit
Dalfsen

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

Kano-afzaktocht van Vilsteren naar Dalfsen met 

onderweg: zwemmen bij strandje Hessum, 
met het pontje naar de overkant en genieten 
van het uitzicht vanaf Pleisterplaats Stokte. 
Of met de kids geocaching (schatzoeken met 
GPS) en afsluiten met De BBQ Donut (10-pers. 
ronde boot).Ruim aanbod originele activiteiten 
en specialist in groepsuitjes.

Het Klooster van Dalfsen, 
Oosterstraat 8, 7721 CL Dalfsen, 
www.hetkloostervandalfsen.nl, 
receptie@hetkloostervandalfsen.nl. 

Mrt-okt, iedereen dient over een rijbewijs 
te beschikken.

Solexverhuur 2-70 personen. 
Rijd de Zuster Gondulfatocht en kom 
langs de mooiste plekjes van Dalfsen. 
Langs buurt-schappen Hessum, Vilsteren 
en de Marshoek. Met o.a. een kasteel, 
havezaten, bos, heide, Sallandse 
boerderijen en de rivier de Vecht. 

Dedemsvaart

De Tuinen Mien Ruys, 
Moerheimstraat 84, 7701 CG Dedemsvaart 
Tel. 0523-614774
tuinen@mienruys.nl
www.tuinenmienruys.nl
  
25.000 m2 wandelterrein met 30 
schitterend aangelegde tuinen. Een 

inspiratiebron voor de liefhebber van 
tuinieren en tuinarchitectuur, of gewoon 
heerlijk dwalen in alle rust en stilte. 
Openingstijden: 1 april t/m 31 okt  
di t/m za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 uur.  
Ma gesloten m.u.v. feestdagen. 
Entree volw. 8,- euro, kndn 4 t/m 14 
jr. 3,50 euro, kndn tot 4 jaar gratis.

St. Dedemsvaria 
Steenbergerwijk 20
7701 RB Dedemsvaart
06-18853486
info@dedemsvaria.nl
www.dedemsvaria.nl

De Dedemsvaria feestweek is ieder 
jaar Dedemsvaarts grootste feest en 
wordt altijd in week 31 georganiseerd. 
Dit jaar van maandag 31 juli t/m 
zaterdag 5 augustus 2017.

Op ons boerenerf
Vilstersestraat 28, 8151 AA Lemelerveld
06-46343086
info@oponsboerenerf.nl
www.oponsboerenerf.nl

Doe de Boer’n Xpeditie, dwaal door het 
maisdoolhof of speel het ludieke spel WC-
borstel werpen. De boerencamping biedt 
ruime plaatsen, schoon sanitair en veel 
speelmogelijkheden!
Openingstijden: hoogseizoen elke dag 
geopend, naseizoen:   
woensdagmiddag, zaterdag en zondag. 
Winterperiode op afspraak. De camping is 
open vanaf Pasen t/m de herfstvakantie.

Ondernemend Dalfsen
Postbus 138
7720 AC Dalfsen
Tel. 0529-431742
contact@ondernemenddalfsen.nl 

Ondernemend Dalfsen heeft als doel het 

behartigen van de belangen van ondernemers 
die gevestigd of zakelijk actief zijn in het 
dorp Dalfsen. Op deze internetsite bieden 
wij u informatie over Dalfsen, de vereniging 
en haar leden. Deze internetsite kan 
gezien worden als een verlenging van 
de dienstverlening van de vereniging.



Register

70

Dagje uit Dagje uit
Hardenberg Ommen - vervolg

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

U vindt bij ons een sfeervol onthaal voor 
uw familiefeesten, bruiloft of receptie, 
maar ook voor uw familiedag of teamuitje. 
Div. arrangementen op culinair, actief en 
cultureel gebied.

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

Nieuw in Overijssel: Frisbeegolfbaan. Ook kan 
men hier Boerengolfen, Kinderboerengolf, 

Beugelen, klootschieten, Maisdoolhof, Fami-
liefiets en kickbike/ steps te huur. Kinderfeest-
jes op de boerderij. Alles kan in combinatie 
met div. arrangementen. Boerengolfbaan entr. 
volw. 6,- euro p.p. Kndn tot 12 jaar 3,- euro 
p.p. Frisbeegolfbaan. Entree volw. 7,50 euro 
p.p. Kndn. tot 12 jr 4,- euro p.p. (vraag naar 
groepskorting). Open: 7 dgn p/w, van 9.00 tot 
zonsondergang.

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

Kinderboerderij, dierenweide, skelters, 
restaurant, natuurgebied met pontje en 
uitkijktoren, boot- en huifkartocht. Avonturen 
pad: Speeltoestellencircuit met hindernissen! 
Ook overnachtingsmogelijkheden en 
evenementen. Vele wandel- en fietsroutes.

Zwemparadijs Kampeerdorp de Zandstuve 
Grote Beltenweg 3, 7794 RA Rheeze
Tel. 0523- 262027 
www.zandstuve.nl

Subtropisch binnenzwembad, 
buitenzwembad, peuter- en  
kleuterbaden, waterspeeltuin  
en spectaculaire glijbanen. 

Rondvaartboot Le Bateau de Napoleon
Loozensche Linie
Hardenbergerweg 21, 7778 HP Loozen
Tel. 0524- 561473. 
info@deroskamp.nl, www.denapoleon.nl

Boottochten over de Vecht tussen 
Hardenberg en de Haandrik.
Reserveren gewenst.

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

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

Vakantiepark Het Stoetenslagh
Elfde wijk 42, 7797 HH Rheezerveen
Tel. 0523-638260
info@stoetenslagh.nl
www.stoetenslagh.nl

Beleef een verrassende strandvakantie in 
Overijssel. Weer of geen weer, 365 dagen per 
jaar een strandvakantie! Voor gezinnen met 
kinderen en tieners! 

Ommen

Zwembad Carrousel
Van Reeuwijkstraat 5, 7731 EH Ommen 
0529-452047
www.carrousel-ommen.nl. 

Overdekt zwembad, banen zwemmen, 
recreatief zwemmen of ontspannen in 
bubbelbad of stoomcabine. Kijk op de website 
voor de actuele openingstijden.

Openluchtbad Olde Vechte
Zeesserweg 12a
7731 BG Ommen
0529-451506
www.openluchtbadoldevechte.nl. 

Prachtig gerenoveerd openluchtbad in een 
bosrijke omgeving. Verwarmd water, brede 
familieglijbaan, duikplank, waterfonteinen, 
speelweide met klimtoestellen, 
ruime zonneweide met volop zon- en 
schaduwplaatsen, kiosk met versnaperingen.

Sauna & Beauty Ommen, 
Stationsweg 29, 7731 AX Ommen 
(naast station aan rand v/h Laerbos)
Tel. 0529-451645
www.sauna-beautyommen.nl
info@sauna-beautyommen.nl.

Heerlijk dagje relaxen in het uitgebreide 
Saunalandschap van Sauna &Beauty Ommen. 
Met o.a. zonneweide, buiten
whirlpool, Finse sauna’s, infra-rood 
sauna en uitgebreide lichaams- en 
gelaatsbehandelingsmogelijkheden.

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

Expo van schilderijen van wilde planten en 
bloemen. Eigen kunstuitleen, Workshops voor 
groepen. Open: di van 13-17 uur, vr en za van 
10-17 uur en op afspr. 

Rederij Peters
Rondvaarten over de Vecht, 
Kano- en botenverhuur,
Zwolseweg 4, Ommen
T 0529-451924
www.rederijpeters.nl

Dagelijkse boottochten over de Vecht naar 
de sluis/stuw van Vilsteren v.v. Do. (juli/
aug.) boottocht naar de gezellige markt in 
Dalfsen v.v. Unieke kanotocht over de Regge 
voor jong en oud. Verhuur van gezinskano’s, 
reuzekano’s, motorboten en luxe elektrische 
sloepen. Voor groepen (v.a. 8 pers.) 
combitochten mogelijk met o.a. Funbikes, 
E-trikkes en GPS-tochten.

Little Aquapark ‘De Wolfspoel’,
Camping ‘De Kleine Wolf’
Coevorderweg 25
7737 PE Stegeren/Ommen, 
Tel. 0529-457203. 

Overdekt zwembad met glijbanen, 
stroomversnelling en bubbelbad,  
open: 31-03 tot 18-09 en 29-09 tot 28-10. 
Buitenzwembad met div. glijbanen,  
open: 22-04 tot ca. 11-09 2017.

Beeldentuin Witharen, 
Tevens Meubel- en Keramiekgalerie, 
Witharenweg 24, 7738 PG Witharen. 
Tel: 0523-676272/06-27876388.  
info@atelierwitharen.nl 
www. atelierwitharen.nl

Authentiek boerenerf met Beeldentuin van 
1½ ha, met ca. 120 werken van 12 tot 15 
verschillende kunstenaars. Binnenexpositie 
van keramiek, schilderijen, meubels. 
Workshops keramiek of hout op aanvraag. 
Koffie/thee. Aangepast toilet.
Gratis toegang; Open:  apr t/m sept.  op do 
t/m zo van 11u-17u en op afspraak. 

In de omgeving

Librije´s Atelier: Kook- en wijnschool 
Spinhuisplein 1, 8011 ZZ Zwolle 
Tel. 038-8530002
www.librijesatelier.nl 

Open: 7 dagen per week.

Dierenpark Taman Indonesia
Kallenkote 53
8345 HE Kallenkote
Tel. 0521-511189
www.taman-indonesia.nl
info@taman-indonesia.nl

Wel eens gehoord van Beo’s die kunnen 
praten? Of Loewaks die de duurste koffie ter 
wereld poepen? Ontmoet dieren die je nooit 
eerder hebt gezien! Een uitje voor het hele 
gezin! Open: 1 apr tot 1 nov, dagelijks 
10.00-18.00 uur. Buiten seizoen: zie website.

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen 
Tel. 0591-850855
Raadhuisplein 99
7811 AP Emmen
info@wildlands.nl, www.wildlands.nl

Bij ons kan het: een wereldexpeditie maken 
in één dag. In WILDLANDS Adventure Zoo 
Emmen reis je door de jungle, de savanne en 
het poolgebied. Als echte globetrotter ontdek 
je nieuwe werelden!

Brasserie De Boerderij op camping Si-Es-An       
De Haar 7, 7707 PK Balkbrug        
T. 0523-656534   
info@si-es-an.nl, www.si-es-an.nl 

Genieten van een heerlijke lunch of diner 
in de boerderij of op het terras met een 
prachtige speeltuin voor de deur.                     

Slagharen

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

Geniet van meer dan 30 attracties in 
attractiepark Slagharen. In het voorjaar van 
2017 opent de nieuwe achtbaan Gold Rush! 
Openingstijden en ticketprijzen zijn dynamisch, 
zie website voor actuele informatie.

‘De Boer als Gastheer’
0523-235559 of 06-46342742
www.deboeralsgastheer.nl. 

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk 
dagje uit, of de vakantie van uw dromen? 

Op onze boerderijen is het genieten van talloze 
activiteiten en aantrekkelijke arrangementen 
voor jong en oud, zakelijk en particulier. 

Openingstijden: in de zomer en winter diverse 
mogelijkheden. Meer informatie: zie website.

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

KOEIEN, KAAS & KUNST. Heileuver heeft van 
alles in huis. Melkveebedrijf, een kaasmakerij, 

boerderijwinkel met kaas, zuivel en 
streekproducten. In het schilderijenhuis is een 
wisselende expositie van eigentijdse kunst uit 
de regio of ver daarbuiten. Stallen en galerie 
vrij toegankelijk. Rondleiding kaasmakerij in 
juni, juli en aug op do. mi 14.00 uur. 
Toegang: 3,50 euro p.p. Groepen op afspraak.

Eten & drinken
Balkbrug

Wijngaard de Reestlandhoeve
Hoofdweg 21, 7707 RB Balkbrug
Tel. 0523-648612
www.reestlandhoeve.com

Maak kennis met de lekkere Reestlander
wijnen. Nederlandse wijnen die zoveel moge-

lijk biologisch worden geteeld en waarbij klas-
sieke muziek in de wijngaard een verrassend 
gunstig effect heeft op de gezondheid van de
wijnstokken. Kom proeven, kom luisteren en
maak via het informatieve Wijnwandelpad 
door de wijngaard nader kennis met de ach-
tergrond van de Reestlander wijnen.

Dalfsen

Restaurant Auberge ‘t Asje, 
Haersolteweg 15, 7722 SE Dalfsen
Tel. 0529-431181
www.auberge-asje.nl 

Landelijk gelegen restaurant in 
Sallandse boerderij met open keuken 
met houtskool grill. Ruim bosrijk terras. 
Maandag en dinsdag gesloten.

Bakkerij van der Most
Prinsenstraat 8, 7721 AJ Dalfsen
Tel. 0529-432047
www.bakkerijvandermost.nl

Ontbijt, lunch & brunch, brood & banket.

Madrid, Tolhuisweg 5, 7722 HS Dalfsen, 
Tel. 0529-458585. 

à la carte, pannenkoeken, vegetarisch, Neder-
lands, plateservice. Nov-mrt wo gesloten.

Het Roode Hert, 
Hessenweg 41
7722 PJ Dalfsen
Tel. 0529-433043

Van een klein en intiem diner voor twee, 
tot een eenvoudige lunch tussendoor. 
Wij proberen met een regelmatig 
wisselende kaart de seizoenen te volgen.

Café Restaurant Zaal Kappers
Kerkstraat 7, 7722 LR Hoonhorst
Tel. 0529-401281
info@kappers-horeca.nl
www.kappers-horeca.nl

Genieten in een ambiance waar beleving, 
cultuur en streek samenkomen in een 
sfeervol nieuw ingerichte locatie.



Register

71

Herberg de Witte Gans
Heinoseweg 30, 7722 JP Dalfsen
Tel. 0529-430515
@twittegans
www.wittegans.nl

A la carte. Landelijke eigentijdse sfeer. 
Hier kunt u genieten van gerechten uit de 
Frans/Mediterrane keuken met internationale 
invloeden. Bib Gourmand/Michelin. 
Gesloten: di. 

Dalfsen - vervolg Hardenberg - vervolg

Eten & drinken Eten & drinken

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

Op deze unieke gezellige lokatie kunt u 
genieten van een kopje koffie, een lunch 
of een diner. Ook voor barbecue, buffet of 
vergaderingen bent u hier aan het juiste 
adres. Alle dagen geopend.

Stadsherberg ’t Klepperhuus
Fortuinstraat 5, 7772 BM Hardenberg
Tel. 0523-268013
www.klepperhuus.nl

à la carte, lunch, pannenkoeken. Besloten 
binnentuin. Werk- en leerproject voor mensen 
met een arbeidshandicap. Gesloten: zo.

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

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

Hotel Boerderij Restaurant De Gloepe
Rheezerweg 84/a, 7795 DA Diffelen 
Tel. 0523-251231
www.degloepe.nl 

à la carte, pannenkoeken, vegetarisch, Frans. 
Gesloten: ma, di.

Familierestaurant De Zandstuve, 
Grote Beltenweg 3
7794 RA Rheeze  
Tel. 0523-262027
www.zandstuve.nl

Kindvriendelijk restaurant waar je 
heerlijk kan lunchen of dineren in een 
ongedwongen sfeer. Uitgebreide kaart met 
streekgerechten, pannenkoeken, pizza 
en kindermenu’s. Kinderen mogen gratis 
spelen in ons overdekte speelparadijs!

Toscana IJssalon
Bruchterweg 9, 7772 BD Hardenberg
0523-261373
hardenberg@toscana-ijssalon.nl
www.toscana-ijssalon.nl. 

Open: hoogseizoen ma. t/m zo. 11.00 t/m 
22.00uur, voor- en naseizoen zie website. Wij 
zijn een ijssalon met meer dan 48 smaken. In 
2011 door maandblad ‘De Smaak van Italië’ 
uitgeroepen tot de beste 20 van Nederland.

Sientjes brocante en theeschenkerij
Gerrit Jan en Rezina Ramaker
Radewijkerweg 43, 7791 RK Radewijk
Tel: 0523-216237/06-57728235 
mts.ramaker@comveeweb.nl
www.erve-ramaker.nl

Een uniek plekje waar rust heerst en stress 
niet voorkomt. Een bezoek aan het theehuis 
is meer dan alleen het drinken van en kopje 
thee of koffie.

Restaurant De Bokkepruik
De Bokkepruik Hotel, restaurant & lounge
Hessenweg 7, 7771 CH Hardenberg
Tel. 0523-261504
bokkepruik@planet.nl
www.bokkepruik.nl

Sfeervol restaurant voor zowel zakelijk 
als privé aangelegenheden. Chef-patron 
Jaap Istha sinds 1989 bekroond met een 
Michelinster.

Pannenkoekenboerderij De Ganzenhoeve
Holthonerweg 9, 7779 DE Holthone
0524-522181
info@deganzenhoeve.nl
www.deganzenhoeve.nl 

We serveren ambachtelijk bereide pannenkoe-
ken, daarnaast lunch- en hoofdgerechten. Ope-
ningstijden: woensdag t/m zondag vanaf 11.00 
uur. In juli en augustus ook op dinsdag geopend 
vanaf 11.00 uur. Reserveren is gewenst!

Lemele

Ommen

Boscafé De Lemeler Esch
Lemelerweg 16, 8148 PC Lemele
Tel. 0572-331241, 
info@boscafelemele.nl, www.boscafelemele.nl 
 
Aan het wandel- en fietsknooppuntennetwerk 
aan de voet van de Lemelerberg. Geniet van 

koffie met eigengemaakte taart, smoothies, 
een stevige lunch of pannenkoeken. 
Vanaf april tot oktober ook diner mogelijk. 
Het hele jaar iedere zondag Family Sunday 
met leuke activiteiten voor kinderen!
Ook mogelijkheden voor bijeenkomsten en 
kinderfeestjes.

Restaurant/catering De Bootsman 
Coevorderweg 19
7737 PE Ommen 
Tel. 0529-457272
info@debootsman.nl
www.debootsman@nl

Vegetarisch Nederlands. Gesloten: ma. 
Diverse groepsarrangementen met o.a. 
boogschieten, klootschieten en Oudhollandse 
spelen. Barbecuen, buffetten, vergaderingen, 
catering, serveren diverse gerechten van het 
Brandrode Vechtdalrund uit Arrien. Tevens 
startpunt Wolvenspoor.

Tea Time Ommen
Het Laar 2, 7731 AV Ommen
T 0529 455 550
www.teatimeommen.nl 

Elke zondag wordt Landgoed het Laer in 
Ommen omgetoverd tot een High Tea locatie 
in Engelse sferen. Geniet van de welbekende 
scones, muffins, quiche en sandwiches. 

De Klomp - Charme Hotel & Restaurant 
Vilsterseweg 10
7734 PD Vilsteren
Tel. 0529-459000 
www.herbergdeklomp.nl

Restaurant: Culinair genieten van mooie 
gerechten bereid met biologische of duurza-
me streekproducten. Brasserie: Sfeervolle 
locatie voor een gezellig diner. Voor actuele 
openingstijden kijk op onze website.

De Lemelerberg
Kerkweg 32, 8148 PZ Lemele
Tel. 0572- 330160
www.de-lemelerberg.nl 

Openingstijden: za, zo. en alle feestdagen  
en schoolvakanties. 

Rheezer Bistro, Bospaviljoen 
De Rheezerbelten
Grote Beltenweg 1, 7771 SX Hardenberg
Tel. 0523-270012
www.rheezerbelten.nl

Culinair genieten van bijzondere gerechten 
en streekproducten onder de gewelven bij de 
openhaard of op ons bistroterras in perfecte 
harmonie van sfeer en gastvrijheid.

Brasserie de Zeven Deugden en Grandcafé 1231
Prinsenstraat 2
7721 AJ Dalfsen
Tel. 0529-434100
www.dezevendeugden.nl

Theetuin ‘De Stokte’
De Stokte 2, 7722 VD Dalfsen
Tel. 0529-431300/06-20572656 
www.destokte.nl, info@destokte.nl. 

Van lekker eten en drinken genieten 

op een unieke plek. 
Openingstijden: mei t/m sept. zo 11.00-17.00 
uur. Jul/aug ook vr en za 13.00-17.00 uur. 
Het hele jaar te reserveren voor bijv. high tea, 
lunch, catering, vergaderen, workshops en 
andere leuke arrangementen. 

Aan de Oever bij Mooirivier
Oude Oever 10, 7722 VE Dalfsen
Tel. 0529 - 478733
info@mooirivier.nl, www.mooiriver.nl 

Ligt aan de Vecht en heeft een terras aan 
het water met overweldigend uitzicht over 
het Vechtdal. Mooie streekproducten met ‘n 
Franse knipoog en meerdere open wijnen.

Pannenkoekenhuis en restaurant De Barones 
Gerner Es 5a, 7722 RX Dalfsen
Tel. 0529-435666
info@debaronesdalfsen.nl
www.debaronesdalfsen.nl 

A la carte, lunch, buffetten, barbecue. Ook 
dagarrangementen voor groepen, hotel, 
terras met tuin, wandel- en fietsroutes. 

Hof van Dalfsen & Brasserie ’t Hof, 
Haersolteweg 3, 7722 SE Dalfsen
Tel. 0529-431818
info@hofvandalfsen.nl, www.hofvandalfsen.nl. 

7 dagen per week geopend. Geniet op het 
terras of in de gezellige brasserie van een 
heerlijke lunch of diner, een ijscoupe of een 
kop koffie met huisgemaakt appelgebak.

Bakkerij van der Most
Brugstraat 1, 8152 AD Lemelerveld
Tel. 0572-371283 
www.bakkerijvandermost.nl 

Ontbijt, lunch & brunch, brood & banket.

Bakkerij van der Most
Markt 43, 7701 GW Dedemsvaart
Tel. 0523-620202 
www.bakkerijvandermost.nl 

Ontbijt, lunch & brunch, brood & banket.

Theetuin “Boerhoes”
Koepelallee 8, 7722 KT Dalfsen
Tel. 0529-401878
www.boerhoes.nl

Kom op visite en geniet van (boeren-) 
dranken, krentenwegge en kunst onder de 
perenboom! Open begin apr - begin okt, 
groepen op afspraak.

Hardenberg

Brasserie De Belten
Grote Beltenweg 11
7794 RA Rheeze
Tel. 0523-262264
info@debelten.nl
www.debelten.nl

U bent van harte welkom voor een  
kopje koffie, lunch of diner in onze  
sfeervolle Brasserie. 
De keukenbrigade bereidt haar gerechten 
met kwaliteit, liefde en creativiteit. Diverse 
fietsroutes in omgeving Rheeze/Diffelen.

Bierbrouwerij en proeflokaal Mommeriete  
De Oostermaat 66
7783 BX Gramsbergen
Tel. 0524-562511/06-12241086 
www.mommeriete.nl
info@mommeriete.nl

Een familie-brouwerij waar in de koperen 
ketels met liefde bieren van hoge en lage 
gisting worden gebrouwen. Het authentieke, 
ruim 150 jaar oude café van de brouwerij is 
alle dagen open v.a. 10.00 uur. Met terras aan 
het water en een speelweide. 
U kunt rondleidingen, proeverijen en 
workshops bierbrouwen volgen op afspraak.

Gramsbergen

Dedemsvaart

Lounge De Bokkepruik
De Bokkepruik Hotel, restaurant & lounge
Hessenweg 7, 7771 CH Hardenberg
Tel. 0523-261504 
bokkepruik@planet.nl, www.bokkepruik.nl

Modern lounge-café voor een kop koffie, een 
heerlijke lunch of een uitgebreid diner. Van ma 
t/m za geopend.

À la carte, lunch, buffetten tot 100 pers., 
barbeque, catering. 7 dgn p/w. geopend. 
Lekker genieten onder het genot van een 
hapje en drankje. Poolbiljart aanwezig. 
Grandcafé op ma en di gesloten.

Koffie- en theeschenkerij Schöttinck 
Fam. Herbert
Molinksweg 1, 7691 PJ Oud-Bergentheim
Tel. 0523- 232482

Een Saksische boerderij (1724) met binnen- 
en buitenterras, waar u wat kunnen eten. 
Speeltoestel aanwezig. Gelegen aan de knoop-
puntenroute en wandelnetwerk nr. 65. Open: 
Pasen t/m herfstvak. ma t/m za 10-18.00 uur.

Snackbar Rian
Stationsstraat 24A, 7772 CJ Hardenberg
Tel. 0523-263636
www.snackbarrian.com

Groot assortiment snacks en plates. Ook 
vegatarisch en glutenvrij. Groot zonneterras 
en kinderspeelhoek. 

Pannenkoekenrestaurant, 
Bospaviljoen De Rheezerbelten, 
Grote Beltenweg 1, 7771 SX Hardenberg
Tel. 0523-270012
www.rheezerbelten.nl. 

Een uitgebreide keuze aan ambachtelijk 
gebakken pannenkoeken met beslag 
van eigen receptuur. Ook div. menu’s en 
plateservice. 
Ook voor een kopje koffie bent u welkom.
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Ommen - vervolg Staphorst - vervolg

Eten & drinken Eten & drinken

Kids

Restaurant Ekkelenkamp
Lunch-diner-patisserie, Nederlands, 
Frans & IJssalons
Stationsweg 1, 7731 AW Ommen
Tel: 0529-451782
www.ekkelenkamp-ommen.nl 

Koffie met ruim assortiment gebak uit 

eigen patisserie. Uitgebreide lunchkaart, 
pannenkoeken, 3-gangen keuzemenu voor 
28,50 euro, kinder 3-gangen keuzemenu 
voor 10,50 euro. Ruime zonovergoten 
terrassen. IJssalons met heerlijk softijs 
o.a. van verse Vechtdal yoghurt. 
Alle dagen van de week geopend mrt t/m 
okt, zie website voor actuele openingstijden.

Café Biljart Eetcafé De Driesprong  
Hellendoornseweg 1, 8148 RH Lemele 
Tel. 0572-331254

Nederlands, snacks. Gesloten: do.

Bistro ‘t Olde Stadhuus
Markt 3, 7731 DB Ommen
Tel. 0529-463728, 
www.oldestadhuus.nl. 

IJs, lunch, pannenkoeken en diner, koffie met 
gebak. Terras met uitzicht op de Vecht. Open: 
restaurant open van di-zo 12.00-20.00 uur, 
ijssalon di t/m zo 10.30-21.00 uur.

Grand Café Jipp
Kerkplein 3, 7731 CS Ommen
Tel. 0529-456770 
www.grand-cafejipp.nl

à la carte, lunch, uitgebreide koffie. Gesloten: 
ma in de winter.

Café Restaurant Flater, 
Markt 18, 7731 DB Ommen
Tel. 0529-451364 
www.flater.nl, info@flater.nl

Nederlands. Alle dagen geopend vanaf  
10.00 uur. Keuken open van 11.30 uur 
tot 21.00 uur.Ook voor al uw feesten  
en partijen en catering.

Chinees/kantonees restaurant Hong Kong 
Brugstraat 28, 7731 CV Ommen 
Tel. 0529-452393

Chinees, Indisch, Kantonees.

Restaurant De Zon
Voorbrug 1, 7731 BB Ommen
Tel. 0529-455550
info@hoteldezon.nl, www.hoteldezon.nl

À la carte, vegetarisch, Franse keuken 
& regionale specialiteiten, lunches,  
diners en snacks. 
Designinterieur en terras direct aan de Vecht.

Stationsrestaurant “Spoor 7”
Stationsweg 35, 7731 AX Ommen. 
Tel. 0529-462606. 
info@spoor7.nl
www.spoor7.nl

Onder het komen en gaan van de 
treinen heerlijk genieten van een 
lekker kopje koffie, lunch of diner in 
het voormalig stationsgebouw of op 
het grote terras op het perron.

Restaurant Paping Ommen
Stationsweg 29, 7731 AX Ommen
Tel. 0529-451945
reserveren@restaurantpaping.nl
www.restaurantpaping.nl

In het grand-café met  gezellige open haard 
verwennen wij u met hapjes en drankjes. 
Beleef, Proef en Geniet van de regionale 
en wereldse keuken bij Restaurant Paping 
o.l.v. chef-kok Nick van Swaal.

Brasserie Tante Pos
Markt 17, 7731 DB Ommen
Tel. 0529-451813
info@tantepos.nl
www.tantepos.nl 
 

Openingstijden: dagelijks vanaf 10.00 uur. Lekker 
genieten van een kop koffie, lunch of diner 
in het voormalig Postkantoor of op het ruim 
zonovergoten terras in het centrum van Ommen, 
met tevens een accommodatie voor uw 
besloten partij van max. 80 personen. Uitzicht  
op de Vecht. Hollandse keuken, Gratis WiFi.

Streekrestaurant de Vechtdalkok 
Dalmsholterdijk 6a, 8146 PG Dalmsholte
Tel. 0572 769013
info@vechtdalkok.nl, www.vechtdalkok.nl

Pure smaakbeleving uit de streek! 
Authentieke streekgerechten en producten 
geserveerd in een modern en eigentijds jasje.

Charme Hotel Wildthout
Hammerweg 40, 7731 AK Ommen
Tel. 0529-451592
info@wildthout.nl, www.wildthout.nl

Alles huisgemaakt, mooie presentatie en 
fantastische smaken. Zeer goede referenties 
lokaal en op internet. Bij mooi weer op 
het terras in de tuin met mini speeltuin!

Restaurant de Hongerige Wolf
Coevorderweg 27B, 7737 PE Stegeren
Tel.: 0529-457525
info@hongerige-wolf.nl, www.hongerige-wolf.nl

Lunch & diner, op reservering in de 
weekenden all-inclusive buffetten.

Bakkerij van der Most
Varsenerstraat 3, 7731DC Ommen 
Tel. 0529-456262 
www.bakkerijvandermost.nl 

Ontbijt, lunch & brunch, brood & banket.

Staphorst

Slagharen

Lunchroom Emmy
Herenstraat 28, 7776 AJ Slagharen
Tel. 0523-681257 
h.schlepers@wxs.nl
www.lunchroomemmy.nl

Het juiste adres voor al uw fiets menu’s. 
85 zitplaatsen, ook voor groepen.

Hotel Café Restaurant Waanders, 
Rijksweg 12, 7951 DH Staphorst
Tel. 0522-461888
info@hotel-waanders.nl, www.hotel-waanders.nl  

Open: ma t/m za 07.00-23.00 uur, 
zo 08.00-22.00 uur.

Dalfsen

Dedemsvaart

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

Leuk met de kids: kano-afzaktocht of met 
een motorboot de Vecht op, Geocaching 
(schatzoeken met GPS), handboogschieten 
(speciale kinderbogen), boerengolf 
(kinderklompen), soccergolf en vlotbouwen.  
De BBQ Donut (10-pers. ronde boot).

Kinderboerderij Dekibo
Langewijk 116, Dedemsvaart
Tel. 0523-616667

Boerderij, kleinvee, eendenvijver, grote volière, 
speeltuin. Open: ma 12.30-16.00 uur, di t/m vr. 
08.00-16.00 uur en za en zo 14.00-17.00 uur.

Speeltuin Madrid
Tolhuisweg 5, 7722 HS Dalfsen
Tel. 0529-458585

Aparte speeltuin voor kndn tot 6 jaar.

Hardenberg

Cobus Speelkasteel, Kampeerdorp  
de Zandstuve
Grote Beltenweg 3, 7794 RA Rheeze
Tel. 0523-262027
www.zandstuve.nl

Overdekt speelparadijs voor kinderen 
tot 13 jaar. met glijbanen, ballenbaden, 
touwbruggen, kabelbanen en klimnetten

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

Kinderboerderij, dierenweide, skelters, 
natuurgebied met pontje en uitkijktoren, 
restaurant, boot- en huifkartocht. 
Avonturen pad: Speeltoestellencircuit met 
hindernissen! Ook overnachtingsmogelijkheden 
en evenementen.

KroKo MultiPunt
Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst
Tel. 0522-443376
info@KroKoMultiPunt.nl
www.KroKoMultiPunt.nl 

Open: ma. en do. 10.30-18.00 uur, 
za. 10.00 tot 15.00 uur, overige dagen flexibel 

(als de vlag buiten hangt). 
MultiPunt met streekproducten, streekkunst, 
streekinformatie, streektaal, (biologische) 
versproducten, kado-artikelen, workshops, 
goede doelen, ICT, ontmoetingspunt, 
exposities, servicepunt (stomerij/ vertelwerk/ 
drukwerk/kopieerservice/ postzegels/ 
ict-problemen/recycling).

Café, Rest. ’t Centrum
Oude Rijksweg 141, 7941 EC Staphorst
Tel. 0522-461285
info@kisteman.nl, www.kisteman.nl

In de omgeving

Restaurant Van der Valk
Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle
Tel. 038-4531064
www.vandervalkzwolle.nl. 

Open: ma-vr 8.00-22.00 uur, 
za-zo 9.00-24.00 uur.

Dijkmoment
Hessenweg 14
8028 PA Zwolle
Tel. 06-24332462
info@dijkmomentzwolle.nl
www.dijkmomentzwolle.nl 

Ligging aan de Vecht met fantastisch uitzicht 
over de Vecht en de uiterwaarden. Unieke 
locatie met terras op het zuiden. 

De Buurman
Linderteseweg 36, 8102 SN Raalte
038-3030147
vers@debuurman.nu
www.debuurman.nu

De Buurman – dichtbij het verst
De enige maaltijdbox gevuld met lokale 
ingrediënten.  Gratis aan huis geleverd in 
geheel Nederland!

Camping Si-Es-An       
De Haar 7, 7707 PK Balkbrug        
T. 0523-656534   
info@si-es-an.nl    
www.si-es-an.nl            

Iets te vieren? Kom GPS schatzoeken 
in het prachtige Reestdal en zoek 
de schat van Haardennen.

Mediterraans Specialiteitenrestaurant Rhodos
Oudestraat 184, Kampen
Tel. 038-3322777
www.rhodoskampen.nl. 

Mediterrane lekkernijen in Kampen 
Open: dgl. Vanaf 17:00 uur. 
’s Zomers dgl. Vanaf 14:00 uur.

De Librije
Spinhuisplein 1, 8011 ZZ Zwolle
Tel:. 038-8530000
info@librije.com

Open: diner di t/m za v.a. 19.00 uur, 
lunch van wo t/m za van 12.00 - 13.30 uur.

Librije’s Atelier, Spinhuisplein 1, 8011 ZZ 
Zwolle, tel.038-8530002. www.librijesatelier.nl 

Open: 7 dagen per week.

Food on Tour (catering inspired by  
Jonnie & Thérèse Boer), Spinhuisplein 1, 

8011 ZZ Zwolle, tel. 038-8530002,  
www.foodontour.com.

Koperen Kees, Spinhuisplein 14, 
8011 ZZ Zwolle, tel. 038-4277388, 
www.koperenkees.com. 

Geopend op do t/m za vanaf 17.00 
uur (en op andere dagen wanneer er 
theatervoorstellingen zijn).

Balkbrug
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Kids Kids

Slagharen

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

Geniet van meer dan 30 attracties in 
attractiepark Slagharen. In het voorjaar van 
2017 opent de nieuwe achtbaan Gold Rush! 
Openingstijden en ticketprijzen zijn dynamisch, 
zie website voor actuele informatie.

Diverse locaties binnen de regio

‘De Boer als Gastheer’ 
0523-235559 of 06-46342742
www.deboeralsgastheer.nl

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk 
dagje uit, of de vakantie van uw dromen?  

Op onze boerderijen is het 
genieten van talloze activiteiten en 
aantrekkelijke arrangementen voor 
jong en oud, zakelijk en particulier. 
Openingstijden: in de zomer en 
winter diverse mogelijkheden. 

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
Raadhuisplein 99, 7811 AP Emmen
T 0591-850855
info@wildlands.nl
www.wildlands.nl

Bij ons kan het: een wereldexpeditie maken 
in één dag. In WILDLANDS Adventure Zoo 
Emmen reis je door de jungle, de savanne en 
het poolgebied. Als echte globetrotter ontdek 
je nieuwe werelden!

Landleven
Balkbrug

Ommen - vervolg

Kaasboerderij Heileuver, Fam. Post
Dalmsholterdijk 17
8146 PE Dalmsholte (Ommen)
Tel. 0529-458232

Melkveebedrijf en kaasmakerij, verkoop 
van zuivel- en streekproducten in eigen 

boerderijwinkel. Nieuw is het Schilderijenhuis, 
een galerie met eigentijdse kunst van de regio 
en ver daarbuiten. Openingstijden: winkel 
ma t/m vr 09.00-18.00 uur, za 9.00-17.00 uur. 
(winter di gesl.), rondleiding in jun/jul/aug 
elke do om 14.00 uur. Hele jaar op afspraak 
mogelijk. Entree 3,50 euro p.p.

Ommen

Rokes Erf Klompenpad 
maïsdoolhof, boerenbosgolf 
Dwarsweg 1, 7735 KS Arriën/Ommen
Tel 0523-676289
rokeserf@xs4all.nl
www.rokeserf.nl

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

Lemele

Aan ’t Zandeinde
Kijk- Doe- en Zorgboerderij
Zandeinde 1, 8148 PS Lemele
Tel. 06-22684734 of 06-13608964
info@zandeinde.nl, www.zandeinde.nl

Op een orginele manier kennismaken 

met het Sallandse boerenleven. Alleen op 
afspraak; biggetjes en grote varkens, aaien 
en knuffelen; een rondleiding in de stal met 
uitleg over onze kleinschalige biologische 
varkenshouderij en even uitblazen op het 
terras of belevingsbos. Kosten: 5,- euro p.p. 
(tot 3 jr gratis), incl. koffie/thee/ranja. 

Wijngaard de Reestlandhoeve
Hoofdweg 21, 7707 RB Balkbrug
Tel. 0523-648612
www.reestlandhoeve.com

Maak kennis met de lekkere Reestlander 
wijnen. Nederlandse wijnen die zoveel mogelijk 

biologisch worden geteeld en waarbij klassieke 
muziek in de wijngaard een verrassend 
gunstig effect heeft op de gezondheid van de 
wijnstokken. Kom proeven, kom luisteren en 
maak via het informatieve Wijnwandelpad door 
de wijngaard nader kennis met de achtergrond 
van de Reestlander wijnen.

Hardenberg

Streekproduktenwinkel de Baander 
Kromme Steeg 1, 7772 AC Hardenberg
Tel. 0523-273755

De Baander, de streekproductenwinkel uit 

Hardenberg zorgt voor (h)eerlijke producten 
zo van de boerderij. En er zijn originele 
cadeautjes uit de streek voor thuis. 
Ma, wo, do, vr 09.30-18.00 uur,  
di 13.00-18.00 uur, za 09.30-17.00 uur.

Aspergeboerderij/kookstudio  
Het Nijenhuis, Fam. Nijhuis  
Rheezerweg 127
7795 DB Diffelen 
Tel. 0523 251866
www.hetnijenhuis.nl

Tuinbouw, akkerbouw, vollegrondsgroente 
en fruit. Particulieren kunnen dagelijks 
terecht voor verse producten, informatie en 
gratis receptenboekjes. Openingstijden voor 
de verkoop van asperges en aardbeien: 
v.a. half apr, ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur. 
Rondl. Voor groepen alleen op afspr. 
Nu ook het gehele jaar workshops in 
de nieuwe kookstudio ‘De Delle’. 

Hardenberg - vervolg

Ommen

Overdekte Waterspeeltuin  
bij Familiecamping De Belten 
Grote Beltenweg 11, 7794 RA Rheeze 
Tel. 0523-262264
info@debelten.nl, www.debelten.nl

Kom gezellig zwemmen in de avontuurlijke 
binnenwaterspeeltuin of in het verwarmde 
buitenzwembad mét glijbaan!

De Krim

IJshoeve Bosman 
Posthoornweg 38, 7781 PK De Krim
Tel: 0524-571476 of 06-25513897
www.ijshoevebosman.nl.

Ontdek de boerderij en het boerenleven 
tijdens het “Klompenpad”. Leuk voor 

kinderen die a/d hand van een 
routeboek over ons boerenerf 
stappen, vragen beantwoorden en 
opdrachten maken. Zonder afspraak 
meldt u zich in het seizoen in de 
winkel. Kosten rondleiding 4,50 euro 
p.p., kinderen 2-4 jaar 2,50 euro.

Magisch Theater
Strangeweg 26, 7731 GV Ommen
Tel. 0529-455615 / 06-53552428
www.magischtheater.nl

Goochelshow voor jong en oud voorzien 
van de nodige humor. Tevens geschikt 
voor kinderfeestjes. Voorstelling magische 
zomershow: 18 juli t/m 17 augustus, elke 
dinsdag en donderdag om 19:00 uur.

Giga Konijnenhol, Beerze Bulten
Kampweg 1, 7736 PK Beerze
Tel. 0523-251398
www.gigakonijnenhol.nl

Overdekt speelparadijs met springkussen, 
ballenbak, touwbruggen, klimnetten, 

meeleeftheater, etc. Open: op wo, vrij, za 
en zo van 10.00-17.00, met rond 15.00 uur 
theatervoorstelling. Voorjaars-, herfst- en 
kerstvakantie dagelijks geopend van 10.00-
17.00 uur. Gesloten tijdens de meivakantie, 
Hemelvaart en Pinksteren, juli en aug, 1e 
Kerstdag en oud- en nieuwjaarsdag. 

Rokes Erf Klompenpad
Maïsdoolhof, Boerenbosgolf
Dwarsweg 1, 7735 KS Arriën/Ommen
0523-676289 
rokeserf@xs4all.nl, www.rokeserf.nl
 
Boerderij met activiteiten voor groot en klein.  

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

Stadsboerderij “De Mars”
(achter sporthal Carrousel)
Van Reeuwijkstraat 4, Ommen 
Contactpersonen: E. Oudejans,  
tel. 0529-453288, G. Pasjes, tel. 0529-453147

Open: elke dag 14.00-17.00 uur. 
Koninginnedag, oud- en nieuwjaarsdag 
gesloten. 
Aanp. voor gehandicapten.

Any Tyme Snackerij & Speeltuin Ommen
Slagenweg 3A
Tel: 0529 463910
info@speeltuinommen.nl

Speeltuin Ommen is gevestigd bij Cafetaria 

Any Tyme. Buiten kunnen kinderen springen, 
klimmen en klauteren terwijl ouders 
ondertussen genieten van een hapje en/
of drankje. Helaas is het niet toegestaan 
om zonder consumptie te komen spelen. 
AnyTyme Ommen is dagelijks geopend.

Speelparadijs (Octo4kids)
Haven Oost 32, 7731 GT Ommen
Tel: 0529-851488
info@octo4kids.nl, www.octo4kids.nl

In speelparadijs Octo4kids kunnen kinderen 
van 0-12 jaar naar hartenlust klimmen, glijden, 

klauteren en spelen. Op het terras is het 
aangenaam vertoeven onder het genot van 
koffie/thee. Voor de lekkere trek is er voor 
ieder wat wils uit de keuken. Entree 7,- euro 
per kind, ouders/verzorgers gratis. Open: wo 
t/m za 09.30-18.30 en zo 12.30-18.30 uur. 
Tijdens de schoolvakanties alle dagen geopend.

De Wolventuin
Coevorderweg 25, 7737 PE Stegeren
Tel. 0529-457203
info@dewolventuin.nl
www.dewolventuin.nl 

Horeca en indoor speelparadijs op camping 
De Kleine Wolf. De perfecte locatie voor het 
hele gezin! Kinderen kunnen uren spelen in 
de speeltuin en (groot)ouders kunnen heerlijk 
genieten van een kop koffie, lunch of diner.  

Recrateam Recreatiewerk
Vrijthof 6a/b, 7731 CN Ommen
Tel.: 0529-712002
info@recrateam.nl, www.recrateam.nl

Wij verzorgen complete recreatieprogramma’s op 
campings, bungalowparken en hotels. Inclusief 
werving, selectie, plaatsing en begeleiding van 
recreatiemedewerkers en verhuur en verkoop 
van thema materialen, kleding en schmink.

Koe-Safari, Vechtdal Hoeve
Ridderinkweg 3
7735 KG Arriën (Gem. Ommen) 
Op afspraak 06-18720630
www.vechtdalhoeve.nl

Koe-Safari, een LOEI-goed idee! Met 
tractor en huifwagen op zoek naar een 
unieke kudde Brandrode Runderen 
in een prachtig natuurgebied aan de 
oevers van de Vecht. Kosten: 11,50 euro 
p.p. incl. koffie/thee en Krentenbrood, 
8,50 euro, kndn incl. limonade en wat 
lekkers. Beschikbaarheid op afspraak. 

Spetterend dagje uit, Rederij Peters Ommen
Zwolseweg 4
Tel. 0529-451924 
www.rederijpeters.nl

Neem je ouders op stap en maak een 
ontdekkingreis per kano over de Regge. 

Onderweg hebben we een aantal leuke 
opdrachten voor je. Of ga je mee als matroos 
aan boord van ons schip? Je mag zelfs even 
sturen in de stuurhut! Bij Rederij Peters is er 
van alles te doen o.a. kano- en sloepenverhuur, 
elektrische trikketocht, GPS Puzzeltochten etc. 

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

Nieuw in Overijssel, Frisbeegolfbaan. Ook kan 
men hier Boerengolfen, Kinderboerengolf, 

Beugelen, klootschieten, Maïsdoolhof, 
Familiefiets en kickbike/steps te huur. 
Kinderfeestjes op de boerderij. Alles kan 
in combinatie met div. arrangementen. 
Boerengolfbaan entr. volw 6,- euro p.p. Kndn 
tot 12 jaar 3,- euro p.p. Frisbeegolfbaan. Entree 
volw. 7,50 euro p.p. Kndn. tot 12 jr 4,- euro p.p. 
(vraag naar groepskorting) Open: 7 dagen per 
week van 9.00 tot zonsondergang.

IJshoeve Bosman
Posthoornweg 38, 7781 PK De Krim
Tel: 0524-571476 of 06-25513897
www.ijshoevebosman.nl

Boerderijwinkel met verkoop van 
eigengemaakte boerenijs, advocaat, 
boerenjongens, wichter en huwelijk maar 
ook andere streekproducten zoals kaas, 
honing, jam en leuke pakketjes om mee 
te nemen naar huis. Openingstijden: do 
en za van 13.00 tot 17.00 uur, in mei- en 
zomervakantie van di t/m za geopend.



Bij De Bowlingboerderij is voor ieder wat wils. Van een avondje 
bowlen met drankjes en hapjes, kinderen kunnen spelen op de 
buitenspeelplaats, zalen voor bruiloften en feesten of aanschuiven 
bij de Twentse toafel. De Twentse toafel is een uitgebreid koud en 
warm buff et inclusief dessertbuff et.

De Twentse toafel is te reserveren op woensdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag. Tijdens de Twentse toafel serveren we 
aan tafel verschillende sabels van de grill.

Ervaar en geniet van de Twentse gastvrijheid 
aan onze Twentse toafel.

DE BOWLINGBOERDERIJ

Koersendijk 5-7 | 7443 PP Nijverdal | 0548 613 726 | info@debowlingboerderij.nl

GRATIS
2 KOPPEN KOFFIE
Bij reservering van een bowlingbaan of 
een Twentse toafel. Bij afgave van deze 
bon ontvangt u voor twee personen 
een gratis kopje koffi  e. 
Geldig t/m 31-10-17

Voor meer informatie bel, mail of ga naar onze site: 

www.debowlingboerderij.nl

...niet omdat het anders moet,
maar omdat het anders kan!

www.uitvaartverzorgingvechtdal.nl

Nieuwelandstraat 6
7731 TH Ommen
0529 - 46 30 46

Uitvaartverzorger
Jan Slagter
06 - 2524 3688

Loop gerust eens bij ons binnen,
er is zoveel mogelijk.

Wij voorzien u graag van alle gewenste informatie.
Wij staan 24 uur per dag voor u klaar,
ongeacht hoe of waar u verzekerd bent.

...niet omdat het anders moet,
maar omdat het anders kan!

www.uitvaartverzorgingvechtdal.nl

Nieuwelandstraat 6
7731 TH Ommen
0529 - 46 30 46

Uitvaartverzorger
Jan Slagter
06 - 2524 3688

Loop gerust eens bij ons binnen,
er is zoveel mogelijk.

Wij voorzien u graag van alle gewenste informatie.

Wij staan 24 uur per dag voor u klaar,
ongeacht hoe of waar u verzekerd bent.

€ 13,50

Epaper:(www.wereldrestaurantdelindenberg.nl)

2 uur lang

ONBEPERKT ETEN EN
DRINKEN

vanaf € 24,- per persoon
Zie voor alle info onze website
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Landleven Landleven
Ommen - vervolg

Diverse locaties binnen de regio

‘De Boer als Gastheer’
Tel 0523-235559 of 06-46342742
www.deboeralsgastheer.nl

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk 
dagje uit, of de vakantie van uw dromen?  
Op onze boerderijen is het genieten 
van talloze activiteiten en aantrekkelijke 
arrangementen voor jong en oud, zakelijk  
en particulier. Openingstijden: in de zomer en 
winter diverse mogelijkheden. Kijk voor meer 
informatie op de website.

In de omgeving

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

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

Melkveebedrijf ‘De Vosseboer’  
Boerderij-ijs
Vosseboerweg 18
7683 SH Den Ham
Tel.: 0546-671503 
devosseboer@hetnet.nl
www.devosseboer.nl

Vrije toegang. Gelegen aan de rand van 
het Vechtdal/Twenterand. Heerlijk fietsen/
wandelen in bosrijke omgeving. Mei t/m sept. 
vers schepijs/sorbet. Hele jaar door verpakt 
ijs/koffie/thee. Gelegenheid om koeien/kalfjes 
te bewonderen, volop kinderspeelplezier. 
Openingstijden van mei t/m september 09:00 
uur tot 21:00 uur, zondags gesloten. 

Dalfsen

Hardenberg

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

Ook verhuur van kinderzitjes.

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

Een centrum dat bol staat van activiteiten. 
Maken van natuurexcursies mogelijk. Er zijn 
exposities en kinderen kunnen zich vermaken 
in de natuurontdekhoek. 
Open: di t/m vr 13.00-17.00 uur (jul en aug di 
t/m vr 10.00- 17.00 uur) za en zo 13.00-16.00 
uur. Toegang gratis.

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

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

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

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

Ook verhuur ATB’s, tandems, kinderzitjes. 

Natuur
Balkbrug

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

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

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

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

Biologische, educatieve sier- en 
kruidentuinen met voor kinderen van 4 -12 jr 

een uitdagend SpeurNeuzenPad, grenzend 
a/h idyllische Reestdal. Bezoekerstuinen 
en theehuis open: juni, juli en aug. elke di. 
en wo. van 12 tot 17 uur. Bijdrage 5.- euro, 
kinderen 2.- euro. Groepen op andere dagen 
op afspraak. Workshop OERkokenANDERS 
op houtvuur op afspraak voor groepen van 
6-10 pers. Honden niet toegestaan.

Ommen

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

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

Fietsverhuur Camping De Koeksebelt
Zwolseweg 13, 7731 BC Ommen
Tel. 0529-451378

Ook verhuur kinderzitjes en op zondag. 

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

Biologisch melkveebedrijf en  
ijsboerderij De Meulenhorst
Achterbroekweg 1
7731 PN Ommen
Tel. 0546-671363
www.meulenhorst.nl

(Te vinden aan de Hammerweg, tussen 
Ommen en Den Ham, afslag HM-paal 3.2) 

Gevestigd in een monumentale Saksische 
boerderij met potstal, gelegen in het 
Eerder Achterbroek. In het winkeltje 
kunt u genieten van ons ijs, koffie en 
bijzondere (streek)- producten. Beleef de 
boerderij d.m.v. de KOEpad wandeling. 
Het erf is vrij toegankelijk en dagelijks 
geopend van 10.00 uur tot zonsondergang. 
Op het erf is ook een Zorgboerderij en 
Bierbrouwerij de Pauw gevestigd.

SpeciaalBierbrouwerij De Pauw
Achterbroekweg1
7731 PN Ommen
Tel. 06-11600165 of 0546-671363
info@pauwbier.nl
www.pauwbier.nl 

Wellicht de mooist gelegen brouwerij van 
Nederland met de heerlijkste speciaalbieren. 
De ambachtelijke brouwerij heeft onderdak 
op het erf van biologisch melkvee-bedrijf 
en ijsboerderij De Meulenhorst, Landgoed 
Het Eerder Achterhoek. We brouwen al 
onze Pauw-speciaalbieren helemaal zelf. 
En dat we daar trots op zijn laten we 
graag zien en proeven! Rondleidingen 
incl. en proeverijen op afspraak. 

De Scharrelhof
Balkerweg 17, 7731 RX Ommen
Tel. 0529-452356
www.descharrelhof.nl

Boerderijwinkel, kijkboerderij, schuilhut. 
Open: ma t/m za 9.00-18.00 uur. 
Entree gratis. 

Aardbeienboerderij en  
Theeschenkerij RozemArrie 
Ridderinkweg 1
7735 KG Arriën
Tel 0529-463008
info@rozemarrie.nl
www.rozemarrie.nl

Mooi gelegen aan de brink te Arriën. Vanaf 
de boerderij start een prachtige wandelroute 
die ook weer bij ons eindigt. U kunt genieten 
op ons terras of binnen in de sfeervolle 
achterdeel terwijl de kinderen kunnen spelen 
in de stroschuur of op het erf. 
Open: gesloten zo. Verder zie website voor 
openingstijden buiten het seizoen. In het 
seizoen ma t/m za 10.00 – 20.00 uur. 

Vechtdal Eieren
Varsenerweg 5b
7731 PZ Ommen
Tel. 0529-455019
info@schuttertommen.nl
www.vechtdaleieren.nl

Wees er als de kippen bij, hier lopen 
de vrije uitloop kippen in de wei. Vanaf 
10.00 uur gaan de hennen dagelijks 
naar buiten. Trek eens een eitje uit de 
automaat (08.00 tot 20.00 uur). In het 
rustpunt staat de koffie/thee voor u klaar.  

Coöperatieve Vereniging Vechtdalproducten 
www.vechtdalproducten.nl 

Het is een samenwerkingsverband 
van producenten en afnemers van 
streekproducten uit het hele Vechtdal. Ook 
zijn er horecabedrijven bij aangesloten, wilt u 
ook genieten van de producten uit de streek, 
kijk dan op onze site. 

Beeldentuin Witharen,  
Tevens Meubel- en Keramiekgalerie 
Witharenweg 24
7738 PG Witharen
Tel: 0523-676272 of 06-27876388 
info@atelierwitharen.nl 
www. atelierwitharen.nl

Authentiek boerenerf met Beeldentuin van 
1½ ha, met ca. 120 werken van 12 tot 15 
verschillende kunstenaars. Binnenexpositie van 
keramiek, schilderijen, meubels. Workshops 
keramiek of hout op aanvraag. Koffie/thee. 
Aangepast toilet.
Gratis toegang; Open:  apr t/m sept.  op do t/m 
zo van 11u-17u en op afspraak.  

Koe-Safari, Vechtdal Hoeve
Ridderinkweg 3
7735 KG Arriën (Gem. Ommen)  
Op afspraak 06-18720630
www.vechtdalhoeve.nl

Koe-Safari, een LOEI-goed idee! Met 
tractor en huifwagen op zoek naar een 
unieke kudde Brandrode Runderen in 
een prachtig natuurgebied aan de oevers 
van de Vecht. Kosten: 11,50 euro p.p. 
incl. koffie/thee en Krentenbrood, 8,50 
euro, kndn incl. limonade en wat lekkers. 
Beschikbaarheid op afspraak. 

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

KOEIEN, KAAS & KUNST. Heileuver heeft van 
alles in huis. Melkveebedrijf, en kaasmakerij,  

boerderijwinkel met kaas, zuivel en 
streekproducten. In het schilderijenhuis 
wisselende expositie van eigentijdse kunst uit 
de regio of ver daarbuiten. Stallen en galerie 
vrij toeg. Rondleiding kaasmakerij in juni, juli 
en aug op do.mi 14.00 uur. Toegang: 3,50 
euro p.p. Groepen op afspr. 

Wijngaard en fruitbedrijf ‘de Varsenerhof’ 
Emslandweg 6, 7731 RP Ommen
Tel. 0529-451558
info@devarsenerhof.nl, www.devarsenerhof.nl. 

Kom kijken in onze wijngaard en fruittuin. 
We maken behalve wijn ook heerlijke jams 
en sapjes van allerlei vruchten. Elk seizoen 

heeft zo z’n specialiteit. Op afspraak kunnen 
groepen v.a. 10 pers. het hele jaar terecht 
voor een rondleiding evt. met boeren 
theevisite of een wijnproeverij. Bij slecht weer 
kunnen we een beamer presentatie geven 
van ons bedrijf. Open: elke za v.a. 10.00 uur. 
In juli en aug op do.mi. om 14:30 uur voor een 
rondleiding 2,50 euro p.p. 
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Natuur Ontspan
Ommen - vervolg

In de omgeving

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

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

Landgoedcentrum Vilsteren
www.landgoedvilsteren.nl

Landgoedcentrum Vilsteren is het ideale 
startpunt voor een wandeling over het 
bijna 1.051 hectare grote, particuliere 

landgoed Vilsteren. U kunt er informatieve 
routebeschrijvingen krijgen van diverse mooie 
wandelingen (lang en kort) over het landgoed. 
Het landgoedcentrum is gevestigd in een 
oude boerderij (Erve Borrink) naast de kerk 
in Vilsteren. 

Beeldentuin Witharen
Tevens Meubel- en Keramiekgalerie
Witharenweg 24, 7738 PG Witharen
Tel: 0523-676272 of 06-27876388 
info@atelierwitharen.nl, www.atelierwitharen.nl

Authentiek boerenerf met Beeldentuin van 

1½ ha, met ca. 120 werken van 12 tot 15 
verschillende kunstenaars. Binnenexpositie 
van keramiek, schilderijen, meubels. 
Workshops keramiek of hout op aanvraag. 
Koffie/thee. Aangepast toilet.
Gratis toegang; Open:  apr t/m sept. op do 
t/m zo van 11u-17u en op afspraak. 

Lemele

Natuurcamping de Lemeler Esch 
Lemelerweg 16
8148 PC Lemele
T 0572-331241 
info@lemeleresch.nl
www.lemeleresch.nl/yoga 

Volg yogales in de buitenlucht op De Lemeler 
Esch! Dagelijks les van 29 juli t/m 19 
augustus. Toegankelijk voor iedereen. Zowel 
arrangementen incl. kampeerplaats als losse 
lessen. Bij slecht weer worden de lessen 
gegeven in een open tent.

Openluchtbad “De Bargn’s”
Dorpstraat 35a, 7694 AB Kloosterhaar
Tel. 06-23218097/ 0523-241800

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

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

Gramsbergen

Ontspan
Balkbrug

Heuveltjesbosbad (verwarmd openluchtbad)
Meppelerweg 60, 7707 CP Balkbrug 
Tel. 0523- 656473
www.hardenberg.nl

Dalfsen

Openluchtzwembad Gerner
Haersolteweg 14, 7722 SE Dalfsen
Tel. 0529-431882

Dedemsvaart

Zwembad De Kiefer (overdekt)
Nieuwewijk 14, 7701 PZ Dedemsvaart
Tel. 0523-610123
www.hardenberg.nl

Hardenberg

Kampeer & Outdoor Reiling, Loswal 2, 7772 TT Hardenberg
Tel. 0523-260398, info@kampeerenoutdoorreiling.nl, www.kampeerenoutdoorreiling.nl

De Krim

IJshoeve Bosman 
Posthoornweg 38, 7781 PK De Krim
Tel. 0524-571476 of 06-25513897
www.ijshoevebosman.nl

Veurink Mode, Parkweg 1a, 7772 PX Hardenberg, tel. 0523-266127.

Handelsvereniging Hardenberg Stad, Postbus 143, 7770 AC Hardenberg, tel. 0523-271841.

Garage Mastebroek, Haardijk 3, 7771 PZ Hardenberg, tel. 0523-267000, www.mastebroek.nl

Hardenberg

Openluchtzwembad “de Hattemat” (verw.)
Hattemattestraat 5, 7783 BM Gramsbergen 
Tel. 0524-561336
www.hardenberg.nl

Openluchtbad “Onder Ons”
Hoofdweg 71, 7782 PP De Krim
Tel. 0524-571335
www.hardenberg.nl

Zwembad de Slag, nieuw overdekt zwembad 
sportboulevard 3, 7772 SL Hardenberg
Tel.: 0523-289465
www.hardenberg.nl  

Openlucht zwem- en spartelvijver,  
Gemeenteweg, t.o. sportpark, Sibculo. 

Informatie via Tourist Info Hardenberg. 
Met zandstrand en ligweiden.

Het overdekte zwembad heeft de beschikking 
over een wedstrijdbad, een doelgroepenbad en 
een peuter- kleuterbad. Ook zijn er voorzieningen 
op het gebied van wellness en is er ruimte voor 
ontmoeten in de horecagelegenheid.

Koe-Safari, Vechtdal Hoeve
Ridderinkweg 3
7735 KG Arriën (Ommen) 
Op afspraak 06-18720630
www.vechtdalhoeve.nl. 

Koe-Safari, een LOEI-goed idee! Met tractor 
en huifwagen op zoek naar een unieke 
kudde Brandrode Runderen in een prachtig 
natuurgebied aan de oevers van de Vecht. 
Kosten: 11,50 euro p.p. incl. koffie/thee en 
Krentenbrood, 8,50 euro, kndn incl. limonade 
en wat lekkers. Beschikbaarheid op afspraak. 

Lemelerveld

Nieuwleusen

Stichting Zwembad Heidepark (natuurbad)
Zwembadlaantje 1, 8151 PT Lemelerveld
Tel. 0572-373301.

Gem. openluchtzwembad “De Meule”, 
Burg. Backxlaan 115, 7711 AC Nieuwleusen
Tel. 0529-481633

Ommen

Spa, Wellness & Fun, Beerze Bulten 
Kampweg 1, 7736 PK Beerze
Tel. 0523-251398
www.beerzebulten.nl

Met o.a. binnen- en buitenbad, 
waterspeeltuin, glijbaan, wild water kreek, 
borrelbanken, massage sproeiers en sauna-
faciliteiten. Wisselende openingstijden.

Zwembad Carrousel
Van Reeuwijkstraat 5, 7731 EH Ommen
0529-452047
www.carrousel-ommen.nl

Overdekt zwembad, banen zwemmen, 
recreatief zwemmen of ontspannen in 
bubbelbad of stoomcabine. Kijk op de website 
voor de actuele openingstijden.

Sauna & Beauty Ommen
Stationsweg 29
7731 AX Ommen
Tel. 0529-451945
info@sauna-beautyommen.nl
www.sauna-beautyommen.nl 

Uitgebreid saunalandschap met alle 

faciliteiten; binnen- en buitensauna’s, 
infrarood, hot-whirlpool, Turks toombad, etc. 
Ruime beautyafdeling en saunarestaurant. 
Openingstijden: ma t/m za van 10.00 tot 
22.30 uur en zo van 11.30 tot 22.30 uur. 
Entree sauna 21,- euro (dagtarief) en 16,- 
euro na 18:00 uur. Badjassen en badlakens te 
huur. Beautybeh. op afspr.

Slagharen

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

Geniet van meer dan 30 attracties in 
attractiepark Slagharen. In het voorjaar van 
2017 opent de nieuwe achtbaan Gold Rush! 
Openingstijden en ticketprijzen zijn dynamisch, 
zie website voor actuele informatie.

Openluchtbad Olde Vechte
Zeesserweg 12a, 7731 BG Ommen
0529-451506
www.openluchtbadoldevechte.nl

Prachtig gerenoveerd openluchtbad in een 
bosrijke omgeving. Verwarmd water, brede 
familieglijbaan, duikplank, waterfonteinen, 
speelweide met klimtoestellen, 
ruime zonneweide met volop zon- en 
schaduwplaatsen, kiosk met versnaperingen.

A. Beverwijk & Zonen BV, Zwolseweg 31,7707 AA Balkbrug.

Jumbo Kamphuis, Wilhelminastraat 18, 7721 CH Dalfsen, tel. 0529-438710.

Provak Schutte, Emmastraat 9, 7721 DG Dalfsen, tel. 0529-431392.

Verhoeven Electro Point, Burg. van Bruggenplein 4, 7721 AZ Dalfsen, tel. 0529-431564

Van der Graaf “DE MOLEN”, voor dier, tuin & ruitersport
Hoofdvaart 97, 7701 JH Dedemsvaart
Tel. 0523-612484
info@vandergraafdemolen.nl, www.vandergraafdemolen.nl

Open: ma. 13.30-18.00, di t/m do 08.30-12.30/ 13.30-18.00, vrij 08.30-21.00, za 08.30-17.00

Dedemsvaart

Shoppen
Balkbrug

Dalfsen

Bij het Vechtdal 
aangesloten winkels:

Wijnstaete
Vilstersedijk 13, 8152 EB Lemelerveld
0572-367971
info@wijnstaete.nl, www.wijnstaete.nl

Op zoek naar een origineel cadeau of 
souvenir? Koop een fles karakteristieke wijn 
van de Wijnstaete uit het Vechtdal. Bezoek 
onze wijngaard, vlakbij de Lemelerberg.

Boerderijwinkel met verkoop van eigengemaakte 
boerenijs, advocaat, boerenjongens, wichter en 
huwelijk maar ook andere streekproducten zoals 
kaas, honing, jam en leuke pakketjes om mee te 
nemen naar huis. Openingstijden: do en za van 
13.00 tot 17.00 uur, in mei- en zomervakantie 
van di t/m za geopend. 
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Shoppen Shoppen

In de omgeving

Stadsbrouwerij Hettingabier 
Creatieve Werkplaats
Esdoornstraat 3, 8021 WB  Zwolle
Tel. 06 47829026
info@zelfbrouwen.nl
www.brouwbenodigdheden.nl

Internetwinkel met passie voor zelfbrouwen

Librije’s Winkel
Spinhuisplein 1, 8011 ZZ Zwolle
Tel: 038 853 0004
info@librijeswinkel.nl

Open: di t/m za 10.00-22.00 uur
zo 08.00-12.00 uur. www.librijeswinkel.nl.

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

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

Bravo Vouwwagen Wereld, Haarsweg 87-89, 7731 HJ Ommen, tel. 0529-450567. 
info@bravovouwwagenwereld.nl, www.bravovouwwagenwereld.nl.
Comfortabel kamperen met gevoel voor avontuur. Soepel en veilig onderweg. Snel 
en gemakkelijk op te zetten. Daarvoor gaat u naar de grootste showroom van Nederland. 
Open: okt t/m mrt: di t/m vr van 10.00-17.30 uur, za van 09.00-17.00 uur. 
Apr t/m sept: di t/m vr 09.00-17.30, za van 08.00-17.00 uur.

Ommen

Nieuwleusen

Reformwinkel De Roos, Beerzerweg 10, 7736 PJ Beerze, 0523-251509. Open 1 mei tot 1 sept.

Jumbo Ommen, Markt 22, 7731 DB Ommen, tel. 0529-478160

De Readshop, Grote Markt 2, 7711 CZ Nieuwleusen, tel. 0529-484426.
Geopend maandag t/m zaterdag. Vrijdags van 08:30 tot 20:00 uur.

Dunnewind Radio en TV, Dr. A.C. van Raaltestraat 12, 7731 GN Ommen, tel. 0529-451658.

Albert Heijn, Haven Noord 1, 7731 GZ Ommen, T. 0529-454499. 
Open: ma-do 08.00-20.00 uur, vr 08.00-21.00 uur en za 08.00-20.00 uur. www.ah.nl

Garage Bouwman, Hammerweg 3, 7731 AH Ommen, tel. 0529-456247.

Mohocar caravans, Eskampweg 33, 7731 TA Ommen, tel. 0529-454425, www.mohocar.nl.

Takman Gereedschappen, A.C. van Raaltestraat 26, 7731 GP Ommen.

Intertoys Ommen, Varsenerstraat 4, 7731 DC Ommen, tel. 0529-451410, www.intertoys.nl

Veurink Mode, Hessenweg West 5, 7731 RN Ommen. Tel. 0529-450409.

Les Brocanteurs, Slagenkampweg 5, 7731 TK Ommen, tel. 06-53299257.  
www.lesbrocanteurs.nl, info@lesbrocanteurs.nl. 
2.000 m² woonwinkel in landelijke stijl. 
Openingstijden di. t/m vrij. van 10:00 tot 17:00 uur. Zat. van 10:00 tot 16:30 uur.

Vleescentrale Ommen, Nieuwelandstraat 5, 7731 TH Ommen
Tel. 0529-452139, www.vleescentraleommen.nl. 
Verkoop wekelijks op vr van 09:00-17.00 uur, za van 08.00-12.00 uur. 

Bakkerij Ten Brinke, Kruisstraat 2, 7731 CR Ommen, tel. 0529-451561, www.bakkerijtenbrinke.nl.

The Read Shop Ommen, Kruisstraat 3, 7731 CR Ommen, tel. 0529-451737.

HEMA Ommen, Brugstraat 10, 7731 CT Ommen, tel. 0529-453415.

Brood en Banketbakkerij Ubak
Gemeenteweg 234, 7951 CW Staphorst
Tel. 0522-461203

Oudleusen

Slagharen

Laarman Koeriers en sneltransport, Hessenweg 105 7722 SX Oudleusen. 
Tel. 0529-471506, www.laarman-koeriers.nl

Zwarte markt Slagharen, Herenstraat 47, 7776 AH  Slagharen 
Tel. 0523-682570, bgg 0523-681022 of 06-25088582.

Staphorst

Wiechers Wonen, Balkerweg 22a, 7731 RZ Ommen
Welkom@WiechersWonen.nl, www.WiechersWonen.nl. 
Buiten wisselvallig, binnen altijd mooi! Dagje regen? Kom wooninspiratie op doen in onze 
verrassend grote woonwinkel! Wij zijn dealer van o.a. Leolux, Montis, Gelderland en Artifort. 
Open di t/m do 10.00-17.30; vr 10.00-21.00; za 10.00-17.00 uur.

Roël BV (speelgoed), Gemeenteweg 46, 7951 CN Staphorst
Tel. 0522-461697, www.roelspeelgoed.nl.

J. Kooiker - Folklore stoffen, Gemeenteweg 197, 7951 CK Staphorst, tel. 0522-461365. 
Verkoop stoffen en textiel.

KroKo MultiPunt
Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst
Tel. 0522-443376
info@KroKoMultiPunt.nl
www.KroKoMultiPunt.nl

Open: ma. en do. 10.30-18.00 uur, za. 10.00 
tot 15.00 uur, overige dagen flexibel (als de 
vlag buiten hangt). MultiPunt met streek 
producten, streekkunst, streekinformatie, 
streektaal, (biologische) versproducten, 
kado-artikelen, workshops, goede doelen, 
ICT, ontmoetingspunt, exposities, servicepunt 
(stomerij/ vertelwerk/ drukwerk/ postzegels/ 
kopieerservice/ ict-problemen/ recycling).

Vergaderen
Dalfsen

Zwaluwhof vergaderlocatie
Zwarteweg 7a, 7722 LA Dalfsen 
info@zwaluwhof.nl, www.zwaluwhof.nl
 
Vanaf 6 - 50 personen, 5 vergaderruimtes - 
16 slaapkamers. Unieke luxe accommodaties 
voor vergaderingen, teambuilding en 

outdooractiviteiten, bedrijfs- en meerdaagse 
bijeenkomsten gelegen tussen de 
landgoederen op 5 minuten van Zwolle in 
een landelijke en bosrijke omgeving. 

Rust, ruimte, privacy, sfeer en bovenal 
genieten op deze fantastische locatie.

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

Vlakbij Zwolle en pal aan de Vecht. Een 
sfeervolle en luxe vergaderlocatie op een 
bijzondere plek. Met comfortabele hotelkamers, 
moderne vergaderzalen en veel buitenruimte is 
Mooirivier een unieke plek voor meetings.

Het Roode Hert, 
Hessenweg 41, 7722 PJ Dalfsen
Tel. 0529-433043. 

Voor het houden van al uw vergaderingen, 
trainingen en cursussen de locatie bij uitstek. 
Wij bieden u alle capaciteiten om van uw 
bijeenkomst een succesvolle te maken.

Hof van Dalfsen
Haersolteweg 3, 7722 SE Dalfsen
Tel. 0529-431818

De vergaderaccommodatie kenmerkt zich 
door de informele en ontspannen sfeer,  
de flexibiliteit en het oog voor detail.

Multifunctioneel Centrum Carrousel
Van Reeuwijkstraat 5, 7731 EH Ommen
0529-452047
www.carrousel-ommen.nl

Een sportieve locatie voor uw vergadering, 
evenement, congres, cursussen, seminars 
of product presentatie. Verschillende 
mogelijkheden in vergaderzaal, theater of 
sporthal. Kijk voor meer informatie en de 
mogelijkheden op onze website.

Hardenberg

Grote zaal “De Beltieshorst”
Rheezerweg 79, 7771 TD Hardenberg
camping@dekleinebelties.nl
www.dekleinebelties.nl

Voor o.a. congres met overnachting, 
familiedag of zakelijke bijeenkomsten tot 
max. 250 personen.

Ommen

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

Vergaderen in een ontspannen en sfeervolle 
omgeving. Locaties voor kleine en grote 
groepen. Combinatie met activiteit, lunch, diner 
en overnachting mogelijk. 2-100 personen.

De Klomp - Charme Hotel & Restaurant  
Vilsterseweg 10, 7734 PD Vilsteren 
Tel. 0529-459000
www.herbergdeklomp.nl.  

Een sfeervolle locatie voor vergaderingen, 
cursussen, seminars, product presentaties, 
etc. Kijk voor meer informatie en de 
mogelijkheden op onze website.

Vergaderlocatie, 
Bospaviljoen De Rheezerbelten
Grote Beltenweg 1
7771 SX Hardenberg
Tel. 0523-270012
www.rheezerbelten.nl

Rustiek vergaderen in een 
bosrijke omgeving. Op gebied 
van vergaderingen, cursussen en 
seminars zijn er vele mogelijkheden, 
zoals combinatie met diner of 
outdoor/- teambuildingsactiviteiten. 

Restaurant De Bokkepruik  
De Bokkepruik Hotel, restaurant & lounge
Hessenweg 7
7771 CH Hardenberg
Tel. 0523-261504
bokkepruik@planet.nl
www.bokkepruik.nl

Sfeervolle vergaderlocatie nabij bos en 
rivier de Vecht. Diverse arrangementen 
mogelijk i.c.m. diner of overnachting.

In de omgeving

Stadsbrouwerij Hettingabier 
Esdoornstraat 3, 8021 WB  Zwolle 
06 47829026
info@hettingabier.nl

Wij verzorgen ook workshops om op een 
makkelijke manier bier en wijn te maken.

Charme Hotel Wildthout
Hammerweg 40, 7731 AK Ommen
Tel. 0529-451592
info@wildthout.nl
www.wildthout.nl

Vergaderen in het groen, grote tuin 
en heerlijke gezonde snacks als verse 
smoothies en wraps. Daarmee maken 
we uw bijeenkomst tot een succes!
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Kampeerterrein De Wolfskuil
De Wolfskuil groepsaccommodaties
Wolfskuil 15, 7731 AP Ommen
Tel. 0529-451631
info@wolfskuil.nl
www.wolfskuil.nl

Vergader midden in het bos, al vanaf 6 
personen een eigen groepsaccommodatie. 
Buiten vergaderen, outdoor activiteiten, 
maaltijdenverzorging en overnachten 
mogelijk. Vergader midden in het bos, al vanaf  
6 personen een eigen groepsaccommodatie. 
Buiten vergaderen, outdoor activiteiten, 
maaltijdenverzorging en overnachten mogelijk.

Vergaderen Water
Ommen - vervolg

Slagharen

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

Bent u op zoek naar een inspirerende locatie 
voor een vergadering, een seminar of een 

presentatie? Wilt u het personeel motiveren 
met een spetterend personeelsfeest? 
Of zoekt u een locatie voor een gezellige 
familiedag voor alle leeftijden? Ontdek 
dan het nieuwe Slagharen. Attractie & 
Vakantiepark Slagharen biedt verschillende 
arrangementen voor de zakelijke markt.

Diverse locaties binnen de regio

KroKo MultiPunt
Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst
Tel. 0522-443376
info@KroKoMultiPunt.nl 
www.KroKoMultiPunt.nl

Open: ma. en do. 10.30-18.00 uur, 
za. 10.00 tot 15.00 uur, overige dagen flexibel 

(als de vlag buiten hangt). MultiPunt met 
streekproducten, streekkunst, streekinformatie, 
streektaal, (biologische) versproducten, 
kado-artikelen, workshops, goede doelen, 
ICT, ontmoetingspunt, exposities, servicepunt 
(stomerij/ vertelwerk/ drukwerk/kopieerservice/ 
postzegels/ ict problemen/recycling). Beschikt 
over 3 vergaderruimtes, var. 10-45 pers.

Staphorst

Buiten de regio

Congresbureau Regio Zwolle
www.congresregiozwolle.nl 

Zoekt u een locatie voor uw zakelijke 
bijeenkomsten in het Vechtdal dan kunt  
u contact opnemen met Congresbureau 

Regio Zwolle. Zij geven kosteloos informatie 
en advies over zakelijke mogelijkheden, doen 
locatievoorstellen en vragen offertes voor  
u op. Ook kunt u deelnemen aan site visits 
om kennis te maken met de zakelijke 
mogelijkheden van het Vechtdal.

Hotel Café Restaurant Waanders
Rijksweg 12, 7951 DH Staphorst
Tel. 0522-461888
info@hotel-waanders.nl, www.hotel-waanders.nl

Water
Balkbrug

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

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

Wijngaard de Reestlandhoeve
Hoofdweg 21, 7707 RB Balkbrug
Tel. 0523-648612 
www.reeslandhoeve.com

Kom proeven, kom luisteren en maak 
via het informatieve Wijnwandelpad 
door de wijngaard nader kennis met de 
achtergrond van de Reestlander wijnen.

Imminkhoeve ‘De Oude Boerderij’,  
Lemelerweg 41, 8148 PB Lemele
Tel. 0572-331284
www.imminkhoeve.nl
reserveringen@imminkhoeve.nl

Multifunctionele ruimte voor activiteiten,  
max. 40 pers., horecafaciliteiten, 
(kook)workshop ruimte en trainings- en 
vergadervoorzieningen.

‘De Boer als Gastheer’
0523-235559 of 06-46342742
www.deboeralsgastheer.nl

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk 
dagje uit, of de vakantie van uw dromen?  

Op onze boerderijen is het 
genieten van talloze activiteiten en 
aantrekkelijke arrangementen voor 
jong en oud, zakelijk en particulier. 
Openingstijden: in de zomer en 
winter diverse mogelijkheden. 

Dalfsen

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

Dedemsvaart

Recreatieplas Kotermeerstal 
Ingang Oostwijk, Dedemsvaart

Strand, surfen, speelterrein en vissteiger. 

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

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

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

Hardenberg

Ommen

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

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

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

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

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

Informatie en vergunningen verkrijgbaar bij 
Faunaland J. Hofsteede, Sallandsestraat 27, 
7772 BX, Hardenberg, tel. 0523-262380. 

Surfplas bij Sibculo,  
aan de weg Sibculo - Westerhaar

Alleen toegankelijk via de openbare weg, niet 
via bungalowpark.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kano-afzaktochten op de Vecht, 4/6/11/13 km 

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

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

Dagelijks gezellige boottochten over de Vecht 
naar de sluis/stuw van Vilsteren v.v.  Do. (juli/
aug.) boottocht naar de gezellige markt in Dalfsen 
v.v. kanotochten over Regge/Vecht, kano-, 
motorboten- en sloepenverhuur. Nieuw: luxe 
elektrische sloepen (8 pers). 
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Of je nou lekker actief bezig bent geweest, heerlijk loom 

aan het water hebt gelegen of terug komt van een avondje 

uit. Het is en blijft een heerlijk idee dat je de volgende dag 

geen verplichtingen hebt. ’s Ochtends luister je vanuit 

je tent naar de vogeltjes en geniet je in alle rust van je

kopje koffie en krantje. Ruil je liever de haringen en het 

gaspitje in voor een vijfsterrenhotel, een gezellig bed & 

breakfast of een verblijf op een landgoed? Ook dat kan.

Het Vechtdal heeft een groot aanbod aan accommodaties. 

Van een keurig opgemaakt bed in een hooiberg tot  

’s ochtends aanschuiven voor het ontbijt in de kapel  

van een oud klooster. In het Vechtdal kan het allemaal.

SLAPEN
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Appartementen Bed & Breakfast
Dalfsen en omstreken

De Limbachhoeve Inclusief lakens en handdoeken. 
Dwarsweg 13, 8152 DG Lemelerveld Mogelijkheid tot stalling paard
T 0572-371007  na telefonisch overleg.
delimbachhoeve@online.nl 
www.limbachhoeve.nl 

Hardenberg en omstreken

Boerderijkamers Rheezermars Aan de Vecht. Sfeervolle boerderijkamers.
Luxe Marsweg 3, 7794 RK Rheeze  Fiets- en wandelgebied. 
T 0523-251522 3 appartementen voor elk 2 pers. 
info@rheezermars.nl, www.rheezermars.nl  Incl. lakens en handdoeken.

Ommen en omstreken

De Regge-Vallei,   Midweek vanaf € 80,- / weekend vanaf € 85,- / 
J. en H. Pastink  long weekend vanaf € 105,- / 
Meersendijk 32, 7683 PD Den Ham  1 week vanaf € 120,-. 
T 0546-671703 Vaatwasser aanwezig in 1 app, 
dereggevallei@hetnet.nl aanpassingen voor rolstoelgebruikers bij 1 app.
www.dereggevallei.nl  

Buiten de regio

Appartement Bed & Breakfast Westerhof Vlakbij centrum en 
Lage Wal 2, 8356 DE Blokzijl  elektrische fiets opladen.
T 0527-291893 
info@app-westerhof.nl
www.app-westerhof.nl

Bed & Breakfast
Dalfsen en omstreken

Boerhoes  Kom logeren op de zolder van de boerderij
Koepelallee 8, 7722 KT Dalfsen  aan de Vecht en geniet van fraaie
T 0529-401878  kamers, erf en omgeving. Knusse theetuin,
info@boerhoes.nl kunst en boerencamping. U bent welkom!
www.boerhoes.nl 

Het Klooster van Dalfsen  Overnachten in een monumentaal klooster
Oosterstraat 8, 7721 CL Dalfsen  in het centrum van Dalfsen. Proef de serene
T 0529-850111  sfeer en ervaar de rust in een authentieke
receptie@hetkloostervandalfsen.nl kapel. Dit voormalig nonnenklooster stamt
www.hetkloostervandalfsen.nl  uit 1927 en biedt een prettig verblijf.

Zwaluwhof  Luxe groepsacc. In een prachtige omgeving.
Zwarteweg 7a, 7722 LA Dalfsen  Proef de sfeer! Tevens vergaderlocatie.
T 0529-436875   
info@zwaluwhof.nl, www.zwaluwhof.nl

Hof van Lenthe  In een landelijke omgeving twee keer vier
Koelmansstraat 71, 7722 LW Dalfsen  persoons luxe appartementen. Deze zijn
Tel. 0529-401877 / 06-23262843 samen samen te voegen, waardoor er
info@hofvanlenthe.nl plaats is voor acht personen.
www.hofvanlenthe.nl   

B&B Het Driehoeksnest Het Driehoeksnest is de perfecte plek om te
Driehoeksweg 3, 7722 HL  Dalfsen overnachten als u van natuur, wandelen,
T 0529-460424 fietsen en rust houdt. U overnacht in uw eigen
www.driehoeksnest.nl  boerderijtje dat van alle gemakken is voorzien.

Wijnstaete
Vilstersedijk 13, 8152 EB  Lemelerveld 
T 0572-367971
info@wijnstaete.nl
www.wijnstaete.nl

Uniek in Nederland: 4 comfortabele 
tweepersoonskamers, allen uitkijkend op  
een wijngaard! Vlakbij de Lemelerberg.  
Met dierenweitje, zwembad, buitenterrassen 
en een gezamenlijke binnenruimte.

Hardenberg en omstreken - vervolg

Hardenberg en omstreken

Centrum de Cirkel Heerlijk ontspannen in ruime ’hotel’kamers in
Haarweg 58, 7696 BB Brucht  authentieke sfeer en op de diverse terassen.
T 06-16690612 Gebruik infraroodsauna, stoomcabine, 
info@bedandbreakfast-hardenberg.nl  bubbelbad of zonnehemel.
www.bedandbreakfast-hardenberg.nl  Biologisch ontbijt. Massage mogelijk. 

Grenszicht  Ingerichte boerderij, alles begane grond, rust
Radewijkerweg 70  en ruimte, zeer kindvriendelijk, boerengolf.
7791 RH Radewijk, H’berg  
T 0523-216365 
info@grenszicht.nl, www.grenszicht.nl 

Fam. Veurink  Haal/breng service. Boerderij/boerengolf.
Rheezerweg 50, 7794 RH Rheeze   Aan het Pieterpad. Tevens internetaansluiting.
T 0523-262315 
info@familieveurink.nl
www.familieveurink.nl

Camping De Vechtvallei  Het gastenverblijf is gelegen op een rustige
Rheezerweg 76, 7795 DA Diffelen  camping in prachtig natuurgebied nabij de
T 0523-251800 rivier de Vecht en nabij bosrijk wandel-  
info@devechtvallei.nl en fietsgebied.
www.devechtvallei.nl 

B&B De Vlinder  B&B De Vlinder is een ruim appartement
Parallelweg 4, 7772 SB Hardenberg  met eigen toilet, douche, ingang, woonkamer,
T 0523-677200, M 06-57532268  keuken en slaapkamer. Het ligt schuin
info@bedandbreakfastdevlinder.com  tegenover het station van Hardenberg. 

Horsetellerie Rheezerveen BV, Alle kamers beg. grond. Pensionstalling voor
Ommerweg 11, 7797 RD Rheezerveen  paarden (max. 16) aanwezig.
T 0523-271177  Gratis internet, kamers op begane grond.  
www.horsetellerie.nl   

De Rheezer Kamer Luxe 1 kamersuite, sfeervolle, duurzame,
Rheezerbrink 5, 7794 RG Rheeze  eigentijdse inrichting. Prachtige ligging aan
M 06-50510855  de brink en de Vecht.
info@derheezerkamer.nl  Direct aan het Pieterpad.
www.derheezerkamer.nl  

Erve `t Hacht  Sfeervol overnachten met uitzicht over de
Engeland 6, 7784 CH Ane  landerijen. Kamers met karakter, ieder
T 06-29967799 voorzien van wc/badkamer/televisie/wifi.
info@ervehacht.nl  Vlak aan Pieterpad en op 5 km van de
www.ervehacht.nl   Evenementenhal. B&B-extra: lunchpakket, 

“eten wat de pot schaft” en fietsverhuur.

B&B de Meiboom stadslodge Geniet van de prachtige natuur en cultuur
Meiboomplein 2a van het schitterende Vechtdal terwijl u
7783 AT Gramsbergen logeert in de eigentijdse en comfortabele
T  06-46129663, M 06-53944798 B&B de Meiboom. Een plek waar bijzonder
info@stadslodgedemeiboom.nl  slapen heel gewoon is.
www.stadslodgedemeiboom.nl  

Watertoren Lutten Frieda en Gerrit runnen in hun unieke
Dedemsvaartseweg-Noord 64a watertoren een B&B met 8 kamers en
7775 AJ Lutten  een lounge/vergaderruimte.
T 0523-857219 Ook als groepsaccommodatie te huur
info@watertorenlutten.nl +/- 20 personen, 10 kamers. 
www.watertorenlutten.nl  

Ommen en omstreken

Bed & Breakfast De Vijvertuin Dichtbij centrum en fiets- en wandelpaden.
Ommeresstraat 2a, 7731 XD Ommen  Meerdere zitjes o.a. bij vijver. Eigen terras.
T 0529-454565, M 06-45173168 
jboessenkooldejong@hotmail.com 

De Eskamp  Directe ligging aan de Lemeler- en
Lemelerweg 32, 8148 PC Lemele  Archemerberg. Wifi aanwezig.
T 0572-331234 
www.de-eskamp.nl 
 
Bed and Breakfast ‘t Sloaphuus  Mooie tuin met meerder terrassen, eigen
Hardenbergerweg 31, 7731 HA Ommen  ingang, douche/toiletruimte alleen voor gasten.
T 0529-453185, M 06-10059308  Dichtbij het centrum. Fietsenstalling. Extra
h.horsman@concepts.nl  bed op 1-persoons-kamer mogelijk.Personen/
www.bedandbreakfastommen.nl  bagagevervoer mogelijk tegen km-prijs.
 
Nieuwe Brug  Luxe sfeervolle ingerichte kamers met
Lemelerweg 15, 7731 PR Ommen  een eigen badkamer. Bijzondere ligging aan 
T 0529-451096  de Archemerberg en rivier de Regge.
info@nieuwe-brug.nl
www.nieuwe-brug.nl    

Boerderijcamping “Het Varsenerveld”  Op zoek naar een avontuurlijke 
Emslandweg 14, 7731 RP Ommen  vakantiebestemming? Kom dan kamperen 
T 0529-453300, M 06-21983895 bij de boer! Vanaf de boerderij fietst of 
www.varsenerveld.nl  wandelt u zo de bosrijke omgeving van  

dit mooie stukje Nederland in. 

Staphorst en omstreken

Buiten de regio

Bed & Breakfastboerderij Eben Haezer  Overnachten in een hooiberg; Catagorie vier
Postweg 2, 7951 KT Staphorst  tulpen. Ook voor groepen. Diploma boerenhulp,
T 038-3866535 vergaderruimte Het KoeTuur.
info@boederijebenhaezer.nl  
www.boerderijebenhaezer.nl  

Appartement Bed & Breakfast Westerhof,  Voor 3-4 personen. Vlakbij centrum.
Lage Wal 2, 8356 DE Blokzijl  Mogelijkheid elektrische fiets opladen. 
T 0527-291893  
info@app-westerhof.nl
www.app-westerhof.nl  

B&B de Reggestee Zoekt u rust, ruimte en comfort in een
Hancateweg Oost 5,  prachtige groene omgeving gelegen aan de
7447 TL Hellendoorn Regge, dan bent u hier aan het juiste adres. 
M 06-30703381/06-20592659  De B&B en vakantiewoning stralen luxe en
info@dereggestee.nl, www.dereggestee.nl sfeer uit zodat u zich thuis zult voelen. 

Vecht & Zo
Hessenweg 14, 8028 PA Zwolle
Tel. 06-24332462   
info@vechtenzo.nl, www.vechtenzo.nl

Vier luxe B&B kamers met uitzicht over de 
Vecht en de uitwaarden en zes comfort B&B 
kamers. Binnenstad van Zwolle en het dorp 
Dalfsen liggen op fietsafstand.
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Ommen en omstreken

Resort “De Arendshorst”  Resort de Arendshorst is een familiecamping
Arendshorsterweg 3a, 7731 RC Ommen  op een uitzonderlijk mooie locatie aan de 
T 0529-453248  Vecht te Ommen en beschikt over ruime
info@resort-de-arendshorst.nl  kampeerplaatsen en comfortabele bungalows
www.resort-de-arendshorst.nl  direct aan het water. Het park ligt in een 

natuurgebied, aan het fietspad en is een 
visstek bij uitstek.

Recreatiecentrum Besthmenerberg  2 km vanaf Ommen. Bosrijk, rust, ruimte
Besthemerberg 1, 7731 PB Ommen en natuur. Animatie in schoolvakanties. 
T 0529-451362  Honden gratis in enkele bungalows. 
info@besthmenerberg.nl  Niet roken bungalows aanwezig.
www.besthmenerberg.nl 

Bungalowparken Bungalowparken
Dalfsen en omstreken Ommen en omstreken - vervolg

Buitenplaats Gerner  Buitenplaats Gerner ligt in het Overijsselse
Haersolteweg 13-17, 7722 SE Dalfsen  Vechtdal, vlakbij Zwolle. Alle bungalows
Telefoon receptie: 0529 – 43 91 91 hebben ruime tuinen. 
Telefoon reserveringen: 085 – 0160 190 Faciliteiten: sauna/wellness, fitness centrum, 
reserveringen@gerner.nl, www.gerner.nl  gratis gebruik overdekt zwembad, restaurant, 

gratis WiFi

Lodgepark 't Vechtdal Een oase van rust en natuur. 
Maneweg 9, 7722 VM Dalfsen Kom het beleven bij ons op 
T 06-51836179  het park in het Vechtdal! 
info@lodgeparkvechtdal.nl 
www.lodgeparkvechtdal.nl

Hardenberg en omstreken

Attractie- & Vakantiepark Slagharen  Geniet van meer dan 30 attracties in 
Zwarte Dijk 37, 7776 PB Slagharen  attractiepark Slagharen. In het voorjaar van
T 0523-683000  2017 opent de nieuwe achtbaan Gold Rush!
www.slagharen.com  Openingstijden en ticketprijzen zijn dynamisch, 

zie website voor actuele informatie.

Familiepark ’t Hooge Holt  Gastvrij familiepark voor een verblijf
Boslaan 1, 7783 DD Gramsbergen  (200 comfortabele bungalows) of dagje uit.
T 0524-442100 Faciliteiten zijn o.a.: binnen- en
info@hoogeholt.nl buitenzwembad (alleen voor gasten),  
www.hoogeholt.nl  speelwereld MadMonkeyJungle, visvijver, 

kinderboerderij, horeca, restaurant, snackbar, 
fitness, wellness, kapsalon, bowlingbanen, 
midgetgolf, streekwinkel, gratis WIFI. 

De Kleine Belties  2 minder validenbungalows à 8 pers.
Rheezerweg 79, 7771 TD Hardenberg  Heuvelachtig bos terrein. 
T 0523-261303 Rustig, ruimte, en veel privacy.
info@kleinebelties.nl
www.kleinebelties.nl 

Horsetellerie Rheezerveen BV, Pensionstalling voor paarden (max 16) 
Ommerweg 11, 7797 RD Rheezerveen,  aanwezig. Gratis internet; i.o. 
T 0523-271177 groepsboeking mogelijk
www.horsetellerie.nl 

De Hongerige Wolf  Ook diverse verhuurmogelijkheden op
Coevorderweg 25, 7737 PE Ommen  de camping zelf gelegen.
T 0529-457203 
info@kleinewolf.nl, www.kleinewolf.nl  

De Lemeler Esch  Luxe bungalows aan de Archemerberg
Lemelerweg 16, 8148 PC Lemele  te reserveren met buitensauna of hottub.
T 0572-331241  
www.lemeleresch.nl  

De Wilde Roos Zeer luxe vrijstaande ruime bungalows met
Emslandweg 1d, 7731 RP Ommen  privacy en v.v. alle comfort. Gastvrijheid is  
T 0529-463666  hier vanzelfsprekend. 
www.landgoeddelindenbergh.nl
www.dewilderoos.nl   

De Roos  Sfeervolle, vrijstaande bunglows in
Beerzerweg 10, 7736 PJ Beerze  bosgebied aan de zijarm van de Vecht. 
T 0523-251234 Autovrij in juli en augustus. 
info@campingderoos.nl
www.campingderoos.nl 

Beerze Bulten Een perfecte combinatie van heerlijk
Kampweg 1, 7736 PK Beerze buitenleven in de schitterende natuur met
T 0523-251398  alle luxe en comfort binnen handbereik!
www.beerzebulten.nl  

Vakantiepark de Lourenshoeve  Genieten van de rust en ruimte in een
Flierdijk 1, 7683 RA Den Ham prachtige bosrijke omgeving.
T 0546-672950  Kom dan naar vakantiepark de Lourenshoeve.
info@lourenshoeve.nl
www.lourenshoeve.nl 

Landgoed de Lindenbergh,  Vrijstaande bungalows voor 6 p. met vaatwasser,
Lindenlaan 150, 7731 RP Ommen combi-magnetron, vloerverwarming en gratis WIFI. 
Receptie Bouwstraat 3 in Ommen,  Ook met sauna en zonnebank! Ligt a/d rand van
T. 0529-452926 Ommen naast Ommerbos. In een aantal
info@vakantieparklindenberghommen.nl  bungalows zijn huisdieren toegestaan.
www.vakantieparklindenberghommen.nl

Bungalows en vakantiehuizen particulier verhuur
Dalfsen en omstreken

H.P. van Asselt, Vrijstaand op eigen bosperceel (3000 m²), 
Bosweg 48, 7722 HJ Dalfsen  grenzend aan het landgoed Hessum 
T 0528-230693  (geen park).
info@bosweg48.nl, www.bosweg48.nl 
  
Fam. Upper  Zeer verzorgde compleet ingerichte bungalow
p/a Oosteinde Appartement 5c met grote tuin. Incl. vloerverw. Gelegen nabij
7711 BV Nieuwleusen  de N340. Ommen 4 km, Dalfsen 9 km en
T 0529-451202, M 0627529409 Zwolle 12 km.
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Bungalows en vakantiehuizen particulier verhuur
Dalfsen en omstreken - vervolg

Vakantiehuis Lemelerlust Op groot eigen terrein gelegen, geheel
Buitengebied Lemelerveld, gemeente Dalfsen gerenoveerd houten vakantiehuis.
M 06-54933301  Houtkachel, goed uitgeruste keuken, gratis
info@conceptuals.nl gebruik van fietsen, centrale verwarming,
www.lemelerlust.nl in buitengebied gelegen.

Wijnstaete
Vilstersedijk 13, 8152 EB  Lemelerveld
0572-367971
info@wijnstaete.nl
www.wijnstaete.nl 

Uniek in Nederland: een knus en comfortabel 
tweepersoons vakantiehuisje midden in een 
wijngaard! Vlakbij de Lemelerberg, prachtige 
wandel- en fietsomgeving. 

Wijnstaete
Vilstersedijk 13, 8152 EB  Lemelerveld
T 0572-367971
info@wijnstaete.nl
www.wijnstaete.nl 

Op zoek naar een unieke en sfeervolle 
groepslocatie? 4 comfortabele B&B-kamers 
en een vakantiehuisje midden in een 
wijngaard! Met zwembad en gezamenlijke 
binnen- en buitenruimtes.

Hardenberg en omstreken

Grenszicht Boerderij aan Duitse grens. Boerengolf.
Radewijkerweg 70  Alles begane grond, kindvriendelijk,
7791 RH Radewijk, Hardenberg  rust en ruimte. 
T 0523-216365  
www.grenszicht.nl 

Vakantiehoeve Koezicht  Schitterende lokatie, woonboerderij.
Mr. Westerhofdijk 3a, 7772 PG Hardenberg Alles begane  grond, veel privacy, 
T 0523-266871 op erf melkveehouderij.
eshuisvasse@online.nl, www.koezicht.nl 

Familiehuis De Oldestee
Grote Beltenweg 13a, 7794 RA Rheeze
T 0523-262805 
info@oldemeyer.nl 
www.campingdeoldemeyer.nl/familiehuis

Luxe vakantiewoning, 5 slaapkamers, hottub, 
openhaard, boxsprings, beddestee kamer, 
wasmachine, droger, op campingterrein 
met verwarmd zwembad, indoorspeeltuin, 
animatie en sportvelden.

Ommen en omstreken

Mevr. F.K. Hoogendorp - van Aalderen  Een heerlijk 6 pers. huis, uniek gelegen,
De Kamp 16, 7731 AA Ommen  niet op een park. 2 km van Ommen.
Tel. 0529-452226 of 06-47776801  Weekend/midweek verhuur in het 
fenny.hoogendorp@gmail.com  laagseizoen, of als last minute.
www.vakantieinommen.nl  Zie onze advertentie op pagina 57

Boerderijcamping “Het Varsenerveld”  Op zoek naar een avontuurlijke vakantie-
Emslandweg 14, 7731 RP Ommen  bestemming? Kom dan kamperen bij de 
T 0529-453300, M 06-21983895  boer! Vanaf de camping fietst of wandelt
www.varsenerveld.nl   u zo de bosrijke omgeving van dit mooie 

stukje Nederland in.
  
Carpe Diem Ommen   Particuliere vakantiewoning (1925) bij 
Hardenbergerweg 19, 7731 HA Ommen  centrum Ommen. Luxe, sfeer, comfort. 
T 0529-456493, M 06-25316775 Eigen oprit, omheinde tuin en schuur. 
info@carpediem-ommen.nl   Slaapkamer beneden. Foto’s: zie website!
www.carpediem-ommen.nl  
 
Vakantiehuisje Bellevue Ommen 
Markt 28, 7731 DB  Ommen
M 06-15062900
bbbellevue@concepts.nl, sites.google.com/site/vakantiehuisjesbellevueommen

Erve Aaftink Gezellig familiehuis.
Lemelerweg 35, 8148 PB Lemele 
T 0572-331232 
info@erveaaftink.nl, www.erveaaftink.nl 

De Regge-Vallei Fietsen en wandelen door Vecht-Regge
J. en H. Pastink natuurgebied. 2/4 persoons
Meersendijk 32, 7683 PD Den Ham boerderijappartementen, aanpassingen
T 0546-671703  voor rolstoelgebruikers bij 1 app. 
dereggevallei@hetnet.nl  8 persoons-woongedeelte karakteristieke  
www.dereggevallei.nl Saksische boerderij.

Bungalows op parken particulier verhuur

Groepsaccommodaties

Ommen en omstreken

Dalfsen en omstreken

Boekjebungalow.nl  Boekjebungalow.nl verhuurt 2-40 p.
Bouwstraat 3, 7731 CP Ommen  particuliere accommodaties in het Vechtdal,
T 0529-462625  Nederland en Europa. Betrouwbaar boeken 
info@boekjebungalow.nl,  met Thuiswinkel Waarborg Garantie.
www.boekjebungalow.nl  

Landgoed de Lindenbergh Zeer luxe vrijstaande ruime bungalows
Emslandweg 1d, 7731 RP Ommen  met privacy en v.v. alle comfort. 
T 0529-463666  Gastvrijheid is hier vanzelfsprekend. 
www.dewilderoos.nl  
www.landgoeddelindenbergh.nl

Het Klooster van Dalfsen  Overnachten in een monumentaal klooster
Oosterstraat 8, 7721 CL Dalfsen  aan de rand van het centrum Dalfsen. Proef
T 0529-850111  de serene sfeer en ervaar de rust in een
receptie@hetkloostervandalfsen.nl authentieke kapel. Dit voorm. Nonnenklooster 
www.hetkloostervandalfsen.nl  stamt uit 1927 en biedt goede mog. om met 

een groep in luxe te verblijven.

Groepsaccommodaties
Dalfsen en omstreken - vervolg

Groepsaccommodatie Zwaluwhof  Luxe groepsaccommodatie met veel ruimte
Zwarteweg 7a, 7722 LA Dalfsen  en sfeer. Kamers met eigen badkamer
T 0529-436875 Tevens vergaderlocatie.
info@zwaluwhof.nl
www.zwaluwhof.nl
   
Camping Starnbosch  Op een heuvel aan de rand van de camping
Sterrebosweg 4, 7722 KG Dalfsen ligt onze nieuwe 14 persoons groepsacc.
T 0529-431571 de Jachthut.
info@starnbosch.nl
www.starnbosch.nl

Groepsaccommodatie Vecht & Zo Geniet in onze sfeervol gelegen en ingerichte
Hessenweg 14, Zwolle (2 km van Dalfsen)  groepsaccommodatie. Prachtig gelegen tussen
M 06-24332462 Zwolle (5 km) en Dalfsen (6 km) aan de Vecht
info@vechtenzo.nl, www.vechtenzo.nl  met aanlegsteiger en zandstrand.  

Voor elk wat wils (fietsen, wandelen,  
vissen, funshoppen etc.). Ligging aan  
8 ha. natuur- en wandelgebied.

Hardenberg en omstreken

De Bontekoe   Kleurrijk, sfeervol, gezellig.
Grote Esweg 2a, 7795 DG Diffelen  Een logiesaccommodatie voor familie- en
T 0523-252019, M 06-50986181 vrienden groepen van 15-20, 20-40 personen.
info@bontekoe.nu Perfecte ligging voor uitstapjes.
www.bontekoe.nu Wij verwelkomen u graag als gast(en).  
 Tot ziens!
  
De Kleine Belties  Luxe familiehuis 16p. Knabbel en Babbel
Rheezerweg 79 aangepast voor mindervalide en sfeervolle
7771 TD Hardenberg, gezellig ingerichte boerderij ‘t Ole Hoes.
T 0523-261303 
info@kleinebelties.nl
www.kleinebelties.nl    
  
Camping en Chaletpark De Klimberg,  Luxe accomodatie. 
‘De Boerderij’   
Ommerweg 27 
7797 RD Hardenberg    
T 0523-261955 
camping@deklimberg.nl
www.deklimberg.nl  

Camping en groepsaccommodatie Oldemeyer Luxe en sfeervol ingerichte
Grote Beltenweg 13a groepsaccommodatie tot 90 pers. Ook voor
7794 RA Rheeze kleinere groepen. Voorzien van beamer, tv,
T 0523-262805 geluidsinstallatie, lift en aangepast sanitair.
info@oldemeyer.nl 13 slaapkamers w.o. 1 met privé sanitair.  
www.oldemeyer.nl  Dichtbij bos en zandverstuiving. Gebruik  

van faciliteiten op camping.

Camping/groepsacc. de Vechtvallei  3 luxe accommodaties midden in
Rheezerweg 76, 7795 DA Diffelen  natuurgebied op 400 meter van de Vecht en
T 0523-251800 500 meter van boswachterij. Gratis gebruik
info@devechtvallei.nl van zwembad. Een accommodatie geschikt 
www.devechtvallei.nl  voor mindervalide en een accommodatie  

met 4 slaapkamers en eigen badkamer.

Ommen en omstreken

Erve Aaftink  Rustig, veel fiets- en wandelmogelijkheden.
Lemelerweg 35, 8148 PB Lemele Landelijke groepsboerderij. Nieuwbouw 2010.
T 0572-331232 
info@erveaaftink.nl
www.erveaaftink.nl   
  
De Archemerberg  Prachtige ligging aan de voet van de
Dalmsholterweg 6, 8147 RB Giethmen Archemerberg. Galerie met mogelijkheid
T 0529-456361  voor workshops. Wandel- en fietsroutes 

verkrijgbaar in galerie.

Emsland Groepsaccommodatie  Bosrijke omgeving. Met sportveld en
Emslandweg 17 mogelijkheden voor outdoor activiteiten.
7731 RP Ommen Alle kamers vloerverwarming.
T 0529-453084 
info@emsland-ommen.nl
www.emsland-ommen.nl

De Eskamp,   Max. 70 personen. Directe ligging aan de
Lemelerweg 32, 8148 PC Lemele  Lemeler- en Archemerberg.
T 0572-331234
www.de-eskamp.nl  

Huis Boez,   Kindvriendelijke groepsaccommodatie in de
Doornsteeg 15, 8148 PL Lemele natuur met gratis gebruik van de voorzieningen 
info@archemeresch.nl van De Lemeler Esch. Natuurcamping op  
www.archemeresch.nl 800 m. Vernieuwd in 2013.



Resort de Arendshorst 
Arendshorsterweg 3a 

7731 RC Ommen 
  0529 45 32 48                         

www.resort-de-arendshorst.nl 

Te huur en te koop: 
Luxe chalets op unieke 

locatie direct aan de Vecht 

Indoor speeltuin buiten school-vakanties voor iedereen
geopend!

  Coevorderweg 25  •  Stegeren • Ommen

  0529 - 45 72 03  •   www.kleinewolf.nl
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Imminkhoeve, aangepaste Diverse aangepaste, zeer ruime
groepsaccommodaties en familiehuis,  groepsaccommodaties en familiehuis voor
locatie Lemele. groepen van 6 tot 41 pers. Ook zeer geschikt
Lemelerweg 41, 8148 PB Lemele voor zorginstellingen. Incl. zorg op maat
T 0572-331284 indien nodig. Grand Café, restaurant, 
reserveringen@imminkhoeve.nl speeltuin, snoezelruimte, rolpad.
www.imminkhoeve.nl 

Imminkhoeve, aangepaste Diverse aangepaste, zeer ruime
groepsaccommodaties en familiehuis,   groepsaccommodaties en familiehuis voor 
locatie Ommen. groepen van 6 tot 41 pers. Ook zeer geschikt
Stationsweg 37, 7731 AX Ommen voor zorginstellingen. Incl. zorg op maat
T 0572-331284 indien nodig. Grand Café, restaurant, 
reserveringen@imminkhoeve.nl speeltuin, snoezelruimte, rolpad.
www.imminkhoeve.nl

Nieuwe brug, De Reggehoeve  Luxe sfeervolle accommodatie met
Lemelerweg 15, 7731 PR Ommen elke slaapkamer een eigen badkamer. 
T 0529-451096 Prachtig gelegen aan de Archemerberg 
info@nieuwe-brug.nl en rivier de Regge.
www.nieuwe-brug.nl  

De Wolfskuil groepsaccommodaties  Er gaat wat moois schuil in de bossen van
Wolfskuil 15, 7731 AP Ommen De Wolfskuil! Vier vrijstaande groeps-
T 0529-451631 accommodaties van houten blokhut tot
info@wolfskuil.nl, www.wolfskuil.nl moderne hoeve. 

De Lourenshoeve Genieten van de rust en ruimte in een
Flierdijk 1, 7683 RA Den Ham prachtige bosrijke omgeving. Kom dan
T 0546-672950 naar vakantiepark de Lourenshoeve. 
info@lourenshoeve.nl, www.lourenshoeve.nl  

Groepsaccommodaties Groepsaccommodaties
Ommen en omstreken - vervolg Ommen en omstreken - vervolg

Buiten de regio

De Kraggehof  Recreatiezaal en keuken aanwezig.
Noorderweg 31, 8066 PR Belt-Schutsloot Vergaderlocatie. Ligging aan het water. 
T 050-3142159 Boten ligplaatsen aanwezig.
info@watervast.com, www.kraggehof.nl  Ideaal voor kanoërs en roeiers.

Hotels
Dalfsen en omstreken

HR Hof van Dalfsen***  Bosrijk gelegen nabij centrum Dalfsen. 
Haersolteweg 3, 7722 SE Dalfsen  Diverse wandel- en fietsarrangementen. 
T 0529-431818  
info@hofvandalfsen.nl, www.hofvandalfsen.nl 

Het Roode Hert  Rustig en sfeervol hotel gelegen in
Hessenweg 41, 7722 PJ Dalfsen  de landerijen van Dalfsen, op korte
T 0529-433043  afstand van het centrum en ± 9 km
info@hetroodehertdalfsen.nl van Ommen en Zwolle.
www.hetroodehertdalfsen.nl 

Mooirivier****  Uniek gelegen direct aan de rivier met
Oude Oever 10, 7722 VE Dalfsen  à la carte restaurant en loungeterras
T 0529-478777  aan het water.
info@mooirivier.nl, www.mooirivier.nl  

Hardenberg en omstreken

Hotellerie de Rheezerbelten***  Unieke ligging a/d rand van
Grote Beltenweg 1, 7771 SX Hardenberg Rheezerbelten temidden van
T 0523-270012 bossen met vele fietspaden.
info@rheezerbelten.nl   

Stadsherberg ‘t Klepperhuus*    
Fortuinstraat 5, 7772 BM Hardenberg  
T 0523-268013 
info@klepperhuus.nl, www.klepperhuus.nl

Landhoeve Zwieseborg Landelijke omgeving, sfeervol ingericht, gratis
Hardenbergerweg 23   internet, mog. schoonheidsverzorging,
7778 HP Loozen (H.berg)  fiets- en wandelroutes in nabije omgeving.
T 0524-563200  Aanpassingen, verzorging en/of ondersteuning.
info@zwieseborg.nl, www.zwieseborg.nl  

Horsetellerie Rheezerveen BV Pensionstalling voor paarden
Ommerweg 11, 7797 RD Rheezerveen (max. 16) aanwezig. 
T 0523-271177  Gratis internet, kamers op beg. grond.
www.horsetellerie.nl    

Ommen en omstreken

De Zon Hotel & Restaurant ****  Gelegen aan de rivier de Vecht met terras,
Voorbrug 1, 7731 BB Ommen  restaurant en loungeclub aan het water.
T 0529-455550   
info@hoteldezon.nl, www.hoteldezon.nl  

De Bokkepruik Hotel, restaurant & lounge 
Hessenweg 7, 7771 CH Hardenberg 
T 0523-261504 
bokkepruik@planet.nl, www.bokkepruik.nl 

Hotel De Bokkepruik is een oase van rust, 
omringd door een grote tuin. Op steenworp 
afstand van bossen en rivier de Vecht.

Imminkhoeve, hotel Landhuis voor mensen Aangepast hotel in een volledig
met een functiebeperking, locatie Lemele. rolstoeltoegankelijke omgeving. 
Lemelerweg 41, 8184 PB Lemele Inclusief zorg op maat indien nodig. 
T 0572-331284 Uitstekende keuken, aangepaste speeltuin,
reserveringen@imminkhoeve.nl snoezelruimte, Grand Café.
www.imminkhoeve.nl  

Hampshire Hotel & Spa Paping***  Gelegen aan het bos met vele fiets- 
Stationsweg 29, 7731 AX Ommen  en wandelmogelijkheden. 
T 0529-451945 Sauna’s & Beauty in het hotel.
info@hotelpaping.nl, www.hotelpaping.nl   

De Klomp - Charme Hotel & Restaurant  
Vilsterseweg 10, 7734 PD Vilsteren
T 0529-459000  
www.herbergdeklomp.nl	 	

Charme Hotel Wildthout U slaapt in een oude Burgemeesterswoning.
Hammerweg 40, 7731 AK Ommen Goede kwaliteit, een knusse en huiselijke
T 0529-451592 sfeer. Prachtige serre met terras in de tuin
info@wildthout.nl, www.wildthout.nl op het zuiden!

Staphorst en omstreken

Buiten de regio

Hotel Waanders***  Gratis internet.
Rijksweg 12, 7951 DH Staphorst 
T 0522-461888 
info@hotel-waanders.nl
www.hotel-waanders.nl

Librije’s Hotel *****  Hotel in voorm. gevangenis. Tevens 
Spinhuisplein 1, 8011 ZZ Zwolle restaurant Librije’s Zusje, kook- en
T 038-8530000  wijnschool, wijn-, worst- & kaasbar
info@librijeshotel.nl, www.librijeshotel.nl  en vergaderlocaties.

Hotel Restaurant Fidder ***  Sfeervol Jugendstil hotel
Kon. Wilhelminastraat 6, 8019 AM Zwolle  net buiten het centrum.
T 038-4218395 
info@hotelfidder.nl, www.hotelfidder.nl

Kampeerterreinen
Balkbrug/Dedemsvaart en omstreken

Camping SI-ES-AN  Fietsen en wandelen vanaf de camping, 
De Haar 7, 7707 PK Balkbrug  gelegen in het Reestdal
T 0523-656534 
info@si-es-an.nl, www.si-es-an.nl

Camping Langs de Dedemsvaart
Tottenhamstraat 8a
7701 BM Dedemsvaart   
Tel. 0523-617103 of 06-18077873  
campingdedemsvaart@home.nl     
www.campingdedemsvaart.nl      

Op de camping is een jeu de boules baan 
aanwezig. In voor- en naseizoen zijn er 
arrangementen. Er zijn 2 huurcaravans 
aanwezig, elk voor 4 personen.

De Bosvreugd, Stuw 8, 7722 JV Oudleusen   50+-ers, 60+-ers, rustig.
T 0529-471745  Gelegen aan de Vecht.
campingbosvreugd@hotmail.com  

Camping Madrid   Kindvriendelijk, grote speeltuin.  
Tolhuisweg 5, 7722 HS Dalfsen  Zwembad op 5 km.
T 0529-458585   
www.campingmadrid.nl

Charme Camping Heidepark  Zeer geschikt voor kinderen. Elk weekend
Verbindingsweg 2a, 8151 PP Lemelerveld  en vakanties recreatieprogramma. 
T 0572-371525 Vrij toegang tot naastgelegen natuurbad
info@campingheidepark.nl Heidepark. Nieuw sanitairgebouw. Beschut.
www.campingheidepark.nl  

Camping Starnbosch  De groenste camping van het Vechtdal. 
Sterrebosweg 4, 7722 KG Dalfsen  Kamperen doe je “natuurlijk” op
T 0529-431571 camping Starnbosch.
info@starnbosch.nl, www.starnbosch.nl  

Vechtdalcamping Het Tolhuis  Alle plaatsen zijn comfortplaatsen. Buiten
Het Lageveld 8, 7722 HV Dalfsen  het hoogseizoen accepteren wij:
T 0529-458383 Camping Card ACSI Camping Key Europe, 
info@tolhuis.com C.C.I. Campingpas en International
www.tolhuis.com Campercard. ANWB waardering 4,5 ster.

Natuurkampeerterrein De Rietkraag  Kamperen in de natuur, rust, ruimte en
Weerdhuisweg 44b  vrijheid aan het prachtige Overijssels kanaal. 
8152 DN Lemelerveld  Zwemmen, vissen en varen is mogelijk. Gratis
T  0572-372601, M 06-42014884 kano’s en roeiboot ter beschikking. Zeer
info@derietkraag.com geschikt voor kinderen. Comfortabel sanitair
www.derietkraag.com gebouw. Lid van Natuurkampeerterreinen.

Dalfsen en omstreken
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Attractie- & Vakantiepark Slagharen  Geniet van meer dan 30 attracties in
Knappersveldweg 3, 7776 PA Slagharen  attractiepark Slagharen. In het voorjaar van
T 0523-683000 2017 opent de nieuwe achtbaan Gold Rush! 
www.slagharen.com  Openingstijden en ticketprijzen zijn ynamisch, 

zie hiervoor onze website. 

Familiecamping De Belten Een heerlijke kampeervakantie beleeft u met
Grote Beltenweg 11, 7794 RA Rheeze het hele gezin op familiecamping De Belten! 
Tel. 0523-262264 Ruime kampeerplaatsen | luxe chalets | 
info@debelten.nl, www.debelten.nl  comfort chalets | overdekt én buiten 

zwembad | Brasserie | Snackcenter |  
Pizzeria | Campingwinkel.

De Klashorst   Prachtig gelegen tussen de Vecht, bossen
Rheezerweg 123, 7795 DB Diffelen  en weidelanden. Natuurgebied op 1 km.
M 06-13231326 WiFi en broodjesservice.
www.deklashorst.nl, info@deklashorst.nl  

De Kleine Belties  Kampeerplaatsen met privé sanitair.
Rheezerweg 79, 7771 TD Hardenberg  Christelijke camping. Zwem- en visvijver.
T 0523-261303 
info@kleinebelties.nl, www.kleinebelties.nl  

Camping en Chaletpark De Klimberg  Landelijk gelegen, Zondagsrust. 
Ommerweg 27, 7797 RD Hardenberg  ANWB waarderingscijfer: 9.
T 0523-261955 Oppervlakte 16ha, privé sanitair aanwezig.
camping@deklimberg.nl, www.deklimberg.nl  
 
Camping en groepsaccommodatie Oldemeyer Christelijke, sfeervolle, kindvriendelijke 
Grote Beltenweg 13a, 7794 RA Rheeze camping met ruime kampeerplaatsen,
T 0523-262805 elektra, water goede sanitaire voorzieningen. 
info@oldemeyer.nl, www.oldemeyer.nl   Verwarmd openluchtbad en apart peuterbad, 

animatie, sportvelden, visvijver, indoor 
speeltuin. Diverse verhuurmogelijkheden. 
Dicht bij bos, heide en zandverstuiving. 

Vakantiepark ’t Rheezerwold  Gezins- en 50+ camping, overdekt en
Larixweg 7, 7796 HT Hardenberg  buitenzwembad, uitgebreide sport-/
T 0523-264595 speelfaciliteiten, privé sanitair,
info@rheezerwold.nl, www.rheezerwold.nl  ANWB ***** Best Camp 2016
rheezerwold@ardoer.com 
 
De Pallegarste  Landelijk gelegen.
Pallegarsteweg 4, 7692 PC Marienberg Alle plaatsen kabel tv.
T 0523-251417 
info@depallegarste.nl, www.depallegarste.nl   

Camping De Vechtvallei  Familie-camping.
Rheezerweg 76, 7795 DA Diffelen-Hardenberg ANWB waarderingscijfer: 8,9.
T 0523-251800
info@devechtvallei.nl, www.devechtvallei.nl    

De Vechtkamp Landelijk, nabij Duitse grens
Rondweg 14, 7787 EJ Holtheme  
T 0524-561639
www.devechtkamp.nl.

Den Velde Gezinscamping.
Rondweg 14, 7786 BA Den Velde, Gramsbergen
T 0524-561101  

Kampeerdorp De Zandstuve  Winnaar Gouden Zoover Award 2016! ANWB
Grote Beltenweg 3, 7794 RA Rheeze  Best camping 2016 met waarderingscijfer 9,6.
T 0523-262027 Binnen- en buitenzwemparadijs, overdekt
info@zandstuve.nl, www.zandstuve.nl  speelparadijs, professioneel entertainment en 

boordevol animatieprogramma! Vijf-sterren 
gezinscamping met kinderen tot 13 jaar.

Sprookjescamping De Vechtstreek  Voor kinderen t/m 10 jaar. Elke dag, ook
Grote Beltenweg 17, 7794 RA Hardenberg  buiten de schoolvakanties, een
T 0523-261369 animatieprogramma. Door de ANWB
info@sprookjescamping.nl  uitgeroepen tot Camping van het jaar 2014.
www.sprookjescamping.nl  ANWB Bestcamping 2016.
  
Camping ‘t Veld  Gemoedelijke camping voor Grote Beltenweg 
15, 7794 RA Hardenberg   gezin en actieve senior, overdekt zwembad,
T 0523-262286 minishop, horeca, wifi, cai op comfortplaatsen,
info@campingtveld.nl  privé sanitiar, indoor speeltuin, animatie, vis- 
www.campingtveld.nl  en roeivijver, ANWB Bestcamping 2016.  
 Geopend van 07/04 tot 30/09 2017.
  
Landhoeve Zwieseborg  Uniek en landelijk gelegen, grote
Hardenbergerweg 23  kampeerplaatsen, gratis wifi, rolstoelvriendelijk.
7778 HP Loozen (Hardenberg)  Directe ligging aan de Vecht en aan het
T 0524-563200  (wandel-)natuurgebied de Loozensche Linie.
info@zwieseborg.nl, www.zwieseborg.nl  Vele wandel- en fietsroutes.

Resort “De Arendshorst”  Familiecamping op een uitzonderlijk mooie
Arendshorsterweg 3a, 7731 RC Ommen  locatie aan de Vecht te Ommen en beschikt
T 0529-453248  over ruime kampeerplaatsen en comfortabele
info@resort-de-arendshorst.nl bungalows direct aan het water. Het park ligt 
www.resort-de-arendshorst.nl   in een natuurgebied, aan het fietspad en is  

een visstek bij uitstek.

Beerze Bulten  Bosrijk, aan de Vecht.
Kampweg 1, 7736 PK Beerze   
T 0523-251398
info@beerzebulten.nl
www.beerzebulten.nl  
  
Camping Bergzicht  Aan de oever v.d. Regge.
Dalmsholterweg 4-5, 8147 RB Giethmen  Aan de voet v.d. Lemelerberg.
T 0529-451208 
info@bergzicht.nl, www.bergzicht.nl  

Recreatiecentrum Besthmenerberg  Gelegen in het bos en ca. 2 km buiten 
Besthemerberg 1, 7731 PB Ommen  Ommen. Rust, ruimte en natuur i.c.m.
T 0529-451362 diverse facaliteiten. Animatie in
info@besthmenerberg.nl  schoolvakanties. Honden gratis toegestaan
www.besthmenerberg.nl  op een aantal velden.

Dennenoord    
Deventerweg 1 8147 RG Giethmen, 
T 0529-451857
www.jongerencamping.nl   

Erve Aaftink  Natuurrijk gebied.
Lemelerweg 35, 8148 PB Lemele  Veel fiets- en wandelmogelijkheden.
T 0572-331232 
info@erveaaftink.nl, www.erveaaftink.nl  

De Eskamp Directe ligging aan de
Lemelerweg 32, 8148 PC Lemele  Lemeler- en Archemerberg.
T 0572-331234 
www.de-eskamp.nl  

Camping ‘De Kleine Wolf’  De camping waar leeftijd geen rol speelt met
Coevorderweg 25, 7737 PE Ommen  overdekte- en buitenzwembaden en nieuwe
T 0529-457203 indoor speeltuin. Door ANWB uitgeroepen tot 
www.kleinewolf.nl, info@kleinewolf.nl  ‘Camping van het jaar 2016’.
  
De Koeksebelt  Gelegen direct aan de rivier en
Zwolseweg 13, 7731 BC Ommen op loopafstand van centrum.
T 0529-451378  ANWB Waarderingscijfer 9,3.
www.koeksebelt.nl  
  
Natuurcamping De Lemeler Esch  Natuurcamping met luxe voorzieningen. 
Lemelerweg 16, 8148 PC Lemele Van tent tot bungalow.
T 0572-331241  
info@lemeleresch.nl
www.lemeleresch.nl 
   
Nieuwe Brug  Gelegen aan het Pieterpad. 
Lemelerweg 15, 7731 PR Ommen Bijzondere ligging aan de Archemerberg
T 0529-451096 en rivier de Regge.
info@nieuwe-brug.nl, www.nieuwe-brug.nl 

De Roos Natuurcamping, schitterend gelegen in zacht
Beerzerweg 10, 7736 PJ Beerze  glooiend rivierduinlandschap aan de Vecht.
T 0523-251234 Autovrij in juli en augustus. 
info@campingderoos.nl  
www.campingderoos.nl 

Landgoed Vilsteren Rustig natuurkampeerterrein gelegen op het
Vilsterse Allee 6, 7734 PB Vilsteren  ca. 1051 hectare grote landgoed Vilsteren.
M 06-22933157
info@landgoed-vilsteren.nl 
www.landgoedvilsteren.nl   

Camping De Vogelsangh Gevestigd op 1 van de prachtigste plekken
Nieuwe Hammerweg 8, 7681 TV Ommen  van Nederland. Het ‘Beerzerveld’ in de
T 0546-673080  achtertuin. Nieuwe sanitaire ruimte 2016.
camping@devogelsangh.nl 

Comfortcamping “De Blekkenhorst”  Kampeerplaatsen met privé-sanitair zonder
Nienenhoek 8, 7683 SC Den Ham  meerprijs! Vakantiehuisjes van 4 tot 10
T 0546 671559 personen. Verwarmd buitenbad.
info@de-blekkenhorst.nl 
www.de-blekkenhorst.nl  

De Regge-Vallei, J. en H. Pastink Fietsen en wandelen door Vecht-Regge
Meersendijk 32, 7683 PD Den Ham natuurgebied. Start-& rustpunt voor uw
T 0546-671703 wandel- en fietstochten. Verharding onder
dereggevallei@hetnet.nl voortent. Overdekte fietsenstalling met
www.dereggevallei.nl oplaadpunt. Gratis WIFI.

Groepsnatuurkampeerterrein De Wolfskuil  Groepsnatuurkampeerterrein vanaf 10
Wolfskuil 15, 7731 AP Ommen personen, eigen veldje met groepstent met
T 0529-451631  tafels, banken en koelkast. Piramidetenten
info@wolfskuil.nl, www.wolfskuil.nl  te huur. Veldjes alleen geschikt voor tenten 

en vouwwagens. Schitterende ligging!

Kampeerterreinen Kampeerterreinen
Hardenberg en omstreken Ommen en omstreken - vervolg

Anna’s Hoeve  Prachtig gelegen aan de Vecht. Diverse
Steenoever 1, 7731 PW Ommen wandel- en fietsroutes v.a. de camping.
T 0529-451924  Op loopafstand van Ommen.
info@camping-annahoeve.nl  Ideaal voor de actieve 50-plusser.
www.camping-annahoeve.nl  

Ommen en omstreken
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Buiten de regio

Camping de Agnietenberg,   Gelegen in een natuurgebied aan de rand
Hearsterveerweg 27, 8034 PJ Zwolle  van Zwolle, tevens verhuur luxe chalets.
T 038-4531530  
www.campingagnietenberg.nl  
 
Camping en Jachthaven Terra Nautic Deze camping ligt aan de oever van
Vechtdijk 1, 8035 PA Zwolle  de Overijsselse Vecht, 135 plaatsen. 
T 0529-427171 Met jachthaven. 
info@terranautic.nl
www.terranautic.nl  
 
Camping Linderbeek Schitterend gelegen in het Regge Vechtdal
Zomerweg 56, 7683 PR Den Ham a/h visrijke water v/d ´Linderbeek´. 35 ruime
Tel. 0546-671422 comfort plaatsen voorzien van stomend 
info@linderbeek.nl water, 16A stroom en gratis Wifi.
www.linderbeek.nl Twee verwarmde sanitaire gebouwen. 
 Kano’s op de camping te huur.

Kampeerterreinen

Kamperen bij de boer

Kamperen bij de boer

Balkbrug/Dedemsvaart en omstreken

Minicamping Rheezerend  Hobby/veebedrijf. Meehelpen op boerderij.
Rheezerend 186, 7701 BK Dedemsvaart  
T 0523-612818

Dalfsen en omstreken

Hardenberg en omstreken

Hardenberg en omstreken - vervolg

Boerhoes Landelijk stil en ruim, aan de Overijsselse
Koepelallee 8, 7722 KT Dalfsen  Vecht, boerderijdieren, moestuin,
T 0529-401878 ontbijtservice. Vissen vanaf eigen land,
info@boerhoes.nl, www.boerhoes.nl  knusse theetuin, kunst en B&B. 
   
Minicamping De Kemminckhorst   Mooie camping direct aan de Overijsselse
Kemminckhorstweg 2, 7722 VN Dalfsen  Vecht tussen Ommen en Dalfsen. 25 ruime
T 0529-471537 plekken, veel wandel- en fietsmogelijkheden 
mts.timmerman@comveeweb.nl  vanaf de camping, vissen en zwemmen.
www.kemminckhorst.nl  Kanoverhuur. Te huur: Stacaravan en
 vakantiehuis maximaal 4 personen.

Minicamping De Maïskolf   De camping is landelijk gelegen met
Rekveldweg 4, 7722 JA Dalfsen  ruime plaatsen. Rust en ruimte.
T 0529-458369 of 06-27237347 
dnijhoff@demaiskolf.nl
www.demaiskolf.nl  

De Stuwe  Bij stuw, sluis en vistrap
Maneweg 16 (ook koffie/ijs kiosk).
7722 VM Oudleusen (Dalfsen)  
T 0529-471309 
campingdestuwe@qmail.com
www.campingdestuwe.nl
 
Vecht & Zo Geniet op onze sfeervol gelegen (mini)
Hessenweg 14, Zwolle (2 km van Dalfsen) camping direct aan de Vecht (viswater,
T 06-24332462  aanlegsteiger, strandje)! Zwolle 5km/
info@vechtenzo.nl Dalfsen 6km. Ruime standplaatsen in het 
www.vechtenzo.nl bijzondere Vechtdal. Ook camperplaatsen! 
 Ligging aan 8 ha. natuur- en wandelgebied.

Landhoeve Zwieseborg Uniek en landelijk gelegen, grote kampeer-
Hardenbergerweg 23,  plaatsen, gratis wifi, rolstoelvriendelijk.
7778 HP Loozen (Hardenberg)   Directe ligging aan de Vecht en aan het 
T 0524-563200 (wandel-)natuurgebied de Loozensche
info@zwieseborg.nl Linie.Veel wandel- en fietsroutes
www.zwieseborg.nl.  
  
Allemanshoeve - Fam. Bakhuis  Nabij zwemwater 100m.
De Vleggedijk 17, 7693 PW Sibculo  Gemengd veeteelt- en akkerbouwbedrijf.
T 0523-241431 Meehelpen is mogelijk.
allemanshoeve@zonnet.nl   
www.allemanshoeve.nl 
 
De Boergondiër  15 zeer grote plaatsen op een parkachtig
Parallelweg 43, 7782 PE De Krim  terrein rondom een boomgaard, 
T 06-52376981  incl. stroom en warm water. Gelegen
campingdeboergondier@gmail.com aan fietsknooppuntennetwerk Vechtdal. 
www.boergondier.nl  Verhuur chalets ook mogelijk.

Grenszicht  Familiegericht. Ponyrijden gratis,
Radewijkerweg 70,   boerengolfbaan.
7791 RH Radewijk, Hardenberg  Veeteeltbedrijf, meehelpen is mogelijk.
T 0523-216365   
www.grenszicht.nl

‘t Loozerveld  Incl. warm water.
Roskampweg 5,  Veeteeltbedrijf.
7778 HJ Loozen, Gramsbergen  Gelegen aan viswater.
T 0524-561262 
info@loozerveld.nl
www.loozerveld.nl  

De Kleine Weide Veeteeltbedrijf. Mooie fietsomgeving.
Slagenweg 1, 7788 AB Anerveen,   Warme bakker op loopafstand.
T 0524-561192 of 06-26906556  
info@kleineweide.nl 
www.campingdekleineweide.nl  
 
Fam. Veurink,  Vleesveebedrijf - boerengolf.
Rheezerweg 50, 7794 RH Rheeze
T 0523-262315
www.familieveurink.nl

De Esrand Niet komen en gaan op zondag.
Grote Beltenweg 2, 7794 RA Rheeze  Tuinbouwbedrijf.
T 0523-263351 Huisdieren toegestaan

Minicamping Schottinck  Incl. warm water, douche.
Molinksweg 1 Akkerbouwbedrijf.
7691 PJ Oud Bergentheim  Excl. toeristenbelasting.
T 0523-232482  
info@schottinck.nl
www.schottinck.nl 

SVR Camping de Kleve Kamperen midden op het boerenland,
Rheerzerweg 111, 7795 DB Diffelen genieten van de ruimte en de rust.
T 0523-237834 
www.dekleve.nl

Staphorst en omstreken

Minicamping Rollecate  Christelijke camping.
Schapendijk 12, 7715 PT Punthorst (Sta)caravan verhuur. 
T 0529-482450  
info@minicampingrollecate.nl
www.minicampingrollecate.nl 

Ommen en omstreken

Agrohof Melkveebedrijf  Speelgelegenheid.
Glintweg 8, 8148 RM Lemele  Veeteeltbedrijf, meehelpen is mogelijk.
T 0572-331691   
www.agrohof.nl  

Camping Boszicht  Melkveehouderij, fiets- en scootmobiel 
Emslandweg 13, 7731 RP Ommen  stalling met elektrische  oplaadplaatsen.
T 06-55344538 3 km van Ommen.
info@boszichtommen.nl  Recreatiezaal met verwarming en tv.
www.boszichtommen.nl 
 
Camping Zandman  
Marsdijk 4, 7736 PL Beerze 
T 0523-252151 
info@campingzandman.nl 
www.campingzandman.nl  

Emsland Camping  Bosrijke omgeving, prachtige wandel- en
Emslandweg 17, 7731 RP Ommen  fietsomgeving.
T 0529-453084 
info@emsland-ommen.nl, www.emsland-ommen.nl 
 
Boerderijcamping “Het Varsenerveld”  Op zoek naar een avontuurlijke vakantie-
Emslandweg 14, 7731 RP Ommen  bestemming? Kom dan kamperen bij de boer
T 0529-453300 of 06-21983895 met Camper, caravan of tent! 
www.varsenerveld.nl  Het gezellige centrum van Ommen 
 op slechts 3 km van de camping.

De Lourenshoeve,  Onze camping biedt plaats voor 15 caravans/
Flierdijk 1, 7683 RA Den Ham tenten met uitzicht over de  weilanden
T 0546-672950 aan de rand van het Zandstuvebos. Geniet
info@lourenshoeve.nl van ruimte, rust en gastvrijheid in het groene 
www.lourenshoeve.nl landschap. Prima sanitaire voorzieningen.

De Regge-Vallei, J. en H. Pastink Fietsen en wandelen door Vecht-Regge
Meersendijk 32, 7683 PD Den Ham  natuurgebied. Start- & rustpunt voor uw
T 0546-671703 wandel- en fietstochten. Verharding onder
dereggevallei@hetnet.nl voortent. Overdekte fietsenstalling met 
www.dereggevallei.nl  oplaadpunt. Gratis WIFI.

Verhuur (sta)caravans en tenten
Balkbrug

Hardenberg en omstreken

Camping Si-Es-An       
De Haar 7, 7707 PK Balkbrug        
T. 0523-656534   
info@si-es-an.nl, www.si-es-an.nl            

Verhuur Bungalow, Chalets, stacaravan of  
Trekkershut op ruime plaatsen.    

Grenszicht Familiegericht.  Kamperen bij de boer. 
Radewijkerweg 70  Boerengolf mogelijk.
7791 RH Radewijk, Hardenberg 
T 0523-216365 



vechtdal
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DE ONMISBARE VAKANTIEKAART
VOOR HET VECHTDAL

EEN INITIATIEF VAN  DE VECHTDALCARD IS VERKRIJGBAAR BIJ:

CAMPINGS, HOTELS EN TOURIST INFOPUNTEN

OF BESTEL ONLINE OP WWW.VECHTDALCARD.NL

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

U ontvangt bij tal van activiteiten, restaurants, winkels en 
verhuurbedrijven extra voordeel en korting.

Kijk op www.vechtdalcard.nl of download de app voor alle voordelen.

IN SAMENWERKING MET

2017

VRIJE TIJD, SHOPPEN EN UIT ETEN MET ONGEKEND VEEL VOORDEEL

touristcard
vechtdal

VRIJE TIJD, SHOPPEN EN UIT ETEN MET ONGEKEND VEEL VOORDEEL
SCAN VOOR MEER INFO

creators of happy things

DOWNLOAD DE APP
EN U VINDT ALTIJD DE

DICHTSTBIJZIJNDE KORTINGEN
EN DEELNEMERS

SCAN VOOR DOWNLOAD
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Verhuur (sta)caravans en tenten Verhuur (sta)caravans en tenten
Hardenberg en omstreken - vervolg Ommen en omstreken

Camping Bergzicht  Chalet ingericht voor rolstoel gebruikers.
Dalmsholterweg 4-5
8147 RB Giethmen  
T 0529-451208 
info@bergzicht.nl, www.bergzicht.nl

De Kleine Belties  Ook luxe chalets aan het water te huur, 
Rheezerweg 79, 7771 TD Hardenberg kampeerplaatsen met prive sanitair
T 0523-261303   
info@kleinebelties.nl, www.kleinebelties.nl   

Camping en Chaletpark De Klimberg Ruime chaletplaatsen te huur.
Ommerweg 27, 7797 RD Rheezerveen  
T 0523-261955 
camping@deklimberg.nl
www.deklimberg.nl 

Camping en groepsaccommodatie Christelijke, sfeervolle, kindvriendelijke  
De Oldemeyer  camping. Verwarmd openluchtbad en apart 
Grote Beltenweg 13a, 7794 RA Rheeze peuterbad, animatie, sportvelden, visvijver,
T 0523-262805 indoor speeltuin. Verhuur caravans, lodges,
info@oldemeyer.nl  safaritenten. Zondagsrust. 
www.oldemeyer.nl Dicht bij bos, heide en zandverstuiving.

De Vechtvallei  Familiegericht. Chalets.
Rheezerweg 76, 7795 DA Diffelen
T 0523-251800 
info@devechtvallei.nl, www.devechtvallei.nl

Attractie- & Vakantiepark Slagharen  Geniet van meer dan 30 attracties in 
Zwarte Dijk 37, 7776 PB Slagharen  attractiepark Slagharen. In het voorjaar
T 0523-683000 van 2017 opent de nieuwe achtbaan
www.slagharen.com   Gold Rush! Openingstijden en  

ticketprijzen zijn dynamisch, zie website  
voor actuele informatie. 

Camping ‘t Veld,  Overdekte zwembaden, indoor speeltuin,
Grote Beltenweg 15 animatie,  minishop, horeca, verhuur
7794 RA Hardenberg veld-lodges, toercaravans, verandalodges,
T 0523-262286 chalets, wifi aanwezig, ANWB Bestcamping
info@campingtveld.nl 2016. Geopend van 07/04 tot 30/09 2017.
www.campingtveld.nl 

www.oldemeyer.nl of bel 0523-262805 Rheeze - Hardenberg

tot 14 personen
sfeervol

Royaal

Betaalbaar
met hottub

Familiehuis 
LuxeDe Oldestee

Vechtdal

overdekt terras 
ReünieBosrijk

loungehoek 

Register



Vechtdal Overijssel 2017

FOTOWEDSTRIJD 

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

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

• In november 2017 wordt de prijswinnaar per e-mail geïnformeerd.

  

• Het betreft een tijdelijke actie.  

De actie loopt van 1 april t/m 31 oktober 2017.

• Deelname aan deze actie staat open voor iedereen  

(amateur en professional).

• De foto’s dienen in het Vechtdal in 2017 gemaakt te zijn.

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

om de foto te gebruiken voor publicaties.

voorwaarden

Speelwijze

Maak jij de mooiste foto tijdens jouw verblijf in Vechtdal 
Overijssel? Maak kans op een verrukkelijk pakket vol 
met streekproducten door voor 31 oktober 2017 jouw 
beste foto naar info@vechtdalmarketing.nl te sturen.



De grootste kampeerwinkel van Overijssel!

Hardenberg
Almelo

Winkel / Caravans / Verhuur / Werkplaats

Hardenberg:
Hardenberg

± 4000m²

Almelo

± 900m²

Almelo:

www.kampeerenoutdoorreiling.nl

www.kampeer-winkel.eu

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

Kijk voor de actuele aanbiedingen op www.kampeerenoutdoorreiling.nl

Kampeerartikelen
Outdoorartikelen
Caravanonderdelen
Wandelschoenen
Gasflessen
Kleding

Winkel

“Al 25 jaar een b
egrip

op vrijetijd
sgebied!”

Almelo
Hospitaalweg 4

7607 TW
0546 815647

Hardenberg
Loswal 2
7772 TT
0523 260398




