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Asperge
weetje
De langste asperge ooit is 3.11
meter lang! Asperges kunnen
namelijk wel 10 centimeter per
dag groeien.

Het Witte Goud uit Salland
Verse asperges, ze zijn er weer! En in Salland steken de asperges er met kop en schouders boven uit. Dat is niet zomaar! Salland beschikt over een zeer
lichte zandgrond met diep grondwater. Hierdoor ontstaat de specifieke smaak die van uitzonderlijke klasse is. Van half april t/m half juni serveren restaurants
speciale aspergemenu’s, organiseren aspergetelers open dagen met workshops en worden er aspergefietsroutes uitgezet. Om zo optimaal mogelijk hiervan
te genieten zijn er heerlijke asperge arrangementen samengesteld. Een overzicht van deze arrangementen en veel meer informatie over asperges vind je op
www.sallandaspergeland.nl.

Aspergetelers
Ogink asperges
Ogink Asperges is al 55 jaar een
begrip in Salland en omgeving. In
1963 was het Herman Ogink sr die
de asperge introduceerde in Raalte.
Dit als verbreding van het agrarisch
bedrijf. In die tijd wist niemand wat
een asperge was en kwamen vooral
notabelen uit het dorp de asperge
kopen. Het bedrijf is nu in handen
van Herman Ogink jr. De mensen
weten de weg goed te vinden naar
Ogink. Ogink is zelfs leverancier
van driesterrenrestaurant De Librije
in Zwolle. Kennis maken met de
asperges van Ogink? Breng een
bezoek aan de boerderij of ga naar
het Culi-event op 29 april bij de
Beeldentuin in Mariënheem van
12.00 uur t/m 18.00 uur.
Overkampsweg 3 | 8102 PH Raalte
T. 0572 - 35 14 04
www.oginkasperges.nl
Aspergeboerderij ‘Het Nijenhuis’
In 1986 is Aspergeboerderij Nijenhuis begonnen met de teelt van
asperges. Aspergeboerderij 'Het
Nijenhuis' vind je in Overijssel. De
sfeervolle boerderij in Diffelen ligt
in het schitterende Vechtdal. In het
aspergeseizoen kun je in de nieuwe
boerderijwinkel dagverse asperges
kopen. Ook voor advies en informatie over hoe asperges te bereiden,
traditioneel of zeer verrassend ben je
bij Asperge Boerderij Nijenhuis aan
het juiste adres. Op 26 mei organi-

seert Het Nijenhuis een aspergedag
met proeverijen en rondleidingen.
Rheezerweg 127 | 7795 DB Diffelen
T. 0523 - 25 18 66
www.hetnijenhuis.nl
Aspergeboerderij Boerkamp
Aspergeboerderij "De Boerkamp"
is gelegen op een uniek plekje tussen
het dorp Diepenveen en de stad
Deventer. Begin jaren tachtig is
De Boerkamp begonnen met de teelt
van asperges. Naast het melkveebedrijf telen ze asperges met veel
toewijding. Het oogsten van de
asperges begint in de maand april
en duurt tot de langste dag. In deze
periode kun je volop genieten van
deze heerlijke delicatesse en kun je
bij De Boerkamp aan huis dagverse
asperges kopen.
Oranjelaan 19 | 7431 AA Diepenveen
T. 0570 - 59 14 20
www.deboerkamp.nl
Asperge- en fruitbedrijf
Ernie van der Kolk
Bij Van der Kolk vind je naast
asperges ook tal van zacht fruit.
Aardbeien, frambozen, bramen
en bessen worden hier geteeld en
verkocht. Naast dit grote assortiment
van fruit, wordt er eigen ‘jammakerij’ jam en saus van het eigen fruit
gemaakt. Ook laat van der Kolk
ieder jaar een hele partij heerlijke
wijnen maken van dit fruit. Dus

wil je asperges kopen, één van de
heerlijke fruitwijnen proberen, of
liever een zelfgemaakte jam of saus?
Kom dan naar de knusse boerderijwinkel van Ernie van der Kolk en je
zult versteld staan van het grote assortiment. Op 2 juni kun je een kijkje
in de keuken nemen en meer kennis
opdoen over de asperge tijdens de
opendag.
Hout Es 4 | 7722 VP Dalfsen
T. 06 - 5557 5769
www.ernievanderkolk.nl
Tuinderij Veldink
Wim en Herma Veldink runnen
samen de vollegronds tuinderij
Veldink in Diepenveen, grenzend aan
de stadsrand Deventer. Ze hebben
1 hectare asperges. Daarnaast telen
zij groenten zoals vele soorten kool
( rode-Savoie-witte-spits-), prei,
knolselderij en (sla-tuin-snij-) bonen,
tuinkruiden en diverse rassen aardappels. Ook groeien er pompoenen,
kalebassen en kerstbomen. En al
deze heerlijke producten zijn te koop
in hun eigen streekproductenwinkel.
Deze is het hele jaar open. Op zaterdag 9 juni kunnen de mensen een
kijkje achter de schermen krijgen bij
tuinderij Veldink. De Aspergedag met
leuke activiteiten is van 10.00-16.00
uur. Je bent van harte welkom.
Wetermansweg 10
7431 RD Diepenveen
T. 06 - 1064 3646

Salland Aspergetocht Raalte
Zondag 6 mei

Culi Event , Beeldentuin Marienheem
Zondag 29 april
Tijdens dit evenement kun je genieten van al het culinaire dat de Bagatelle te
bieden heeft. Op het mooi aangeklede terras zullen de chefs van de Bagatelle live
de mooiste aspergegerechten bereiden. Daarbij is een glansrol voor de asperges
van Ogink weggelegd. Je kunt wandelen door één van Nederlands’ grootste en
mooiste beeldentuinen. Verspreid door de tuin is er een culinaire fair met stands
van Sallandse bedrijven. Zij laten hun streekproducten zien en proeven. Daarnaast
zijn er een aantal demo’s van o.a. glasfusing en schilderen. Muziekvereniging Ons
Genoegen uit Heino zal deze dag de muzikale omlijsting verzorgen.
Locatie: Beeldentuin Marienheem | Nijverdalseweg 20
8106 AC Mariënheem | Tijd 12.00 uur – 18.00 uur
Entree € 5,- incl toegang tot de Beeldentuin
www.beeldentuinmarienheem.nl

De eerste zondag van mei
organiseert de toerafdeling
van CRT Raalte jaarlijks de Sallandse Aspergetocht.
Deze mooie fietstocht door
het Sallandse land heeft vele
bezienswaardigheden en niet
te vergeten: Tijdens de tocht
een heerlijk aspergehapje, vers
van het land, aangeboden door
en bij aspergekweker Henk de
Weerd. De tocht is gewaardeerd
met twee sterren, conform het
NTFU-reglement. Bij een toertocht met twee sterren kunt u
het volgende verwachten: goed
gepijlde routes, een duidelijke
routebeschrijving , extra frisdrank onderweg. De Sallandse
Aspergetocht kent drie afstanden, 40, 70 en 110km.

Aspergefietsroutes
Een leuke route fietsen én onderweg een aspergeteler bezoeken? Dat
kan tijdens 'Salland Aspergeland'! Maak kennis met de gastvrijheid van
Salland, de natuur langs rivier de IJssel en geniet van de Sallandse
landgoederen en de prachtige Hanzestad Deventer. Stap op de pedalen
en combineer een fietstocht door de prachtige omgeving van Salland
met het genieten van Sallandse asperges! De Aspergefietsroute bestaat
uit twee fietsroutes via het fietsknooppuntensysteem; één vanuit Raalte
en één vanuit Deventer. Beide routes zijn verkrijgbaar bij alle Tourist
Info’s en VVV’s in Salland voor €1,50.

Van Riek tot Vork, De Brink
Deventer 1250 jaar
Zaterdag 26 mei, 10.30-15.30 uur
Elk half uur 2 x 25 personen
Schuif aan op een grote gedekte tafel op de Brink, tijdens de zaterdagmarkt. Je volgt je neus, krijgt iets te drinken, proost met je tafelgenoten en
zet een koptelefoon op. Ondertussen krijg je een gerechtje voorgeschoteld.
Via je koptelefoon maak je kennis met een boer uit de omgeving Deventer:
aspergeteler Hans Nieuwenhuis uit Diepenveen of varkenshouder Erik Stegink - Piggys Palace uit Bathmen.De boer begint te vertellen over hoe zijn
dag verloopt, hoe zijn product precies gemaakt wordt en wat zijn dromen
en dilemma’s zijn kijkend naar de toekomst. Ja, je hoort de boer, die het
eten dat je nu eet, verbouwd heeft. En zo vertelt het hoorspel het verhaal
achter hetgeen wat je eet. Van Riek tot Vork brengt boeren en burgers
dichter bij elkaar. Het evenement is vrij toegankelijk en het is niet mogelijk
om te reserveren. www.deventer1250.nl
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Sallandse Heuvelrug - Twents Reggedal

Ontdekkaart
Tip: Daag jezelf uit op de MTB-routes
in Hellendoorn, Holten en Rijssen.

Bergen vol beleving

Met maar liefst 26 bergen, prachtige vergezichten
en de meanderende rivier de Regge staat ‘De
Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal’ voor actieve
natuurbeleving die ontspant. Interactie tussen mens en
natuur, daar draait het hier om. Of je nu wilt wandelen,
ﬁetsen, hardlopen, mountainbiken of wielrennen de natuur
daagt uit en verrast in alle seizoenen.

Hellendoorn

Tip: Ontdek het Theater van de Kosmos
bij Sterrenwacht Hellendoorn of
bewandel het Planetenpad

Wandel eens door het centrum waar veel
oude ‘Helderse’ historie bewaard is gebleven
en het lijkt of de tijd heeft stilgestaan.

AVONTURENPARK HELLENDOORN
MUSEUMBOERDERIJ ERVE HOFMAN
BAKKERIJ EN IJSMUSEUM

Buitencentrum

SMEDERIJ MUSEUM

Laat je informeren in Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
van Staatsbosbeheer over de natuur, geologie en
(cultuur)historie van dit unieke gebied. Geniet van
(h)eerlijke gerechten en drankjes in het gezellige caférestaurant met een open haard en buitenterras. Stap op
de ﬁets of maak een mooie wandeling.

Op Naar Nijverdal

‘The place to be’ om even te shoppen of
een terrasje te pakken. De talrijke evenementen zijn een bezoekje meer dan waard.

SPEELBOS SALLANDSE HEUVELRUG
STERRENWACHT HELLENDOORN

MEMORY MUSEUM

Twents Reggedal
Tip: Ervaar de Regge vanaf het water.
Huur een kano, vaar in een
fluisterboot of ga suppen.

Nationaal Park
Sallandse Heuvelrug

B�oek de Holterberg

NATUURMUSEUM HOLTERBERG

Bovenop de Holterberg vind je het Holterbergplein
met gezellige horeca en leuke activiteiten voor jong
en oud. Het Holterbergplein is ook perfect als vertrekpunt
voor een mooie wandeling of ﬁetstocht of om even
tot rust te komen.

BOS VAN DAANTJE DAS
CANADESE BEGRAAFPLAAT
S

KINDERBOERDERIJ DONDERTMAN
MIDGETGOLF

Tip: Beklim de Holterberg met je racefiets
en rijd de mooiste kilometers over de
Toeristenweg.

Tip: Bezoek informatiepunt Twents Reggedal bij Pelmolen Ter Horst in Rijssen.

PELMOLEN TER HORST
RIJSSENS MUSEUM

Fietsdorp Holten
Tip: ‘Fietstas Holten’
verkrijgbaar bij Tourist
Info Kulturhus Holten.

Holten is een actief en gezellig
Sallands dorp en van oudsher een
trekpleister voor ﬁetsers.
Dus stap op de ﬁets en kom
naar Fietsdorp Holten!

BRANDWEER MUSEUM

RIJSSENS LEEMSPOOR
PARKGEBOUW

Winkelstad
Rijssen

Kom gezellig winkelen in Rijssen
en ontdek de toonaangevende
modezaken, juweliers en interieur- en woonwinkels.
Rijssen is makkelijk bereikbaar
met de auto en parkeren is gratis!

Kijk voor meer informatie op: www.vvvhellendoorn.nl en www.beleefrijssenholten.nl

Tip: ga naar de website www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl en plan online uw eigen fiets- of wandelroute met de online planner.
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Goede vertrekpunten voor uw
fiets- of wandelroute
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug

Fietsen en wandelen:
Actief genieten in Salland

In het sfeervolle Buitencentrum Sallandse Heuvelrug kun je je laten informeren over de veelzijdigheid van de natuur. In het gezellige café-restaurant met een open haard en buitenterras worden (h)eerlijke gerechten
en drankjes geserveerd. Het Buitencentrum is tevens het startpunt van
diverse routes en het Speelbospad. Het speelbospad is 2 kilometer lang.
Langs de route mogen kinderen hutten bouwen en een dassenburcht
bezoeken. Het speelbospad maakt natuur pas écht leuk voor
kids. De Heideslak is een unieke mogelijkheid voor mensen die
minder goed te been zijn. Onderweg vertelt de chauffeur leuke
verhalen en wijst hij op mooie dingen in de natuur. Meer info:
www.sallandseheuvelrug.nl/buitencentrum

Salland is bij uitstek hét gebied om te fietsen of wandelen. Er kan onder andere genoten worden van de natuur, de
mooie authentieke dorpen en steden en van de karakteristieke landhuizen en boerderijen. En in Salland maken we het
je makkelijk om dit alles te ontdekken! We hebben namelijk een uitstekend fiets- en wandelroutenetwerk met maar liefst
duizenden kilometers aan bewegwijzerde routes die met elkaar verbonden zijn door knooppunten. Je bepaalt zelf het
startpunt, de afstand en waar je langs wilt fietsen of wandelen. Al deze routes en knooppunten vind je op de fiets- en
wandelnetwerkkaart Salland. Tevens zijn er op de kaart ook horecagelegenheden, bezienswaardigheden en Sallandse
afstappers opgenomen voor een leuke onderbreking tijdens het fietsen en/of wandelen van één van de routes. Op deze
manier beleef je Salland in al haar facetten.

5 nieuwe fiets- en wandelboekjes
De onderstaande 5 themaroutes nemen je mee langs de mooiste plekjes in
Salland. Per themaroute is er een boekje beschikbaar met daarin de route,
beschrijving van de bezienswaardigheden onderweg en horeca- en overnachtingstips. De boekjes zijn te koop bij de VVV’s en Touristinfo’s in Salland.

Sallandpad -130 kilometer (wandelen)

Een langeafstandswandeling die je kennis laat maken met de bossen van
de Sallandse Heuvelrug, het coulisselandschap, de landgoederen rondom
Raalte, Heino, Wijhe en Olst, de uiterwaarden langs de IJssel en de overgang tussen platteland en de Hanzestad Deventer.

Rondje Deventer – 34.5 kilometer (wandelen)

Deventer is nog zo’n Hanzestad zoals Hanzesteden bedoeld waren: Een
bruisende stad met haar gezicht naar het water. In dit geval –volgens menigeen de mooiste rivier van de wereld– de IJssel. Met het oudste stenen
huis, het oudste wandelpark en de oudste wetenschappelijke bibliotheek
ademt deze stad historie.

Rondje Salland – 205 kilometer (fietsen)

Met de haren in de wind en de op voeten op de pedalen dwars door
Salland met de nieuwe fietsroute van 205 km. Langs uiterwaarden en
over de Sallandse Heuvelrug. Door schitterende natuur, typische Sallandse
dorpjes en langs mooie landgoederen. Te lang voor één dag en dus een
hele goede reden voor een weekendje of (fiets)vakantie in Salland.

Rondje Sallandse Heuvelrug – 60 kilometer (fietsen)

Ruim, open en héél stil. Dat is Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.
Hier vindt u één van de grootste aaneengesloten heidegebieden van Europa. Wie het rondje Sallandse heuvelrug fietst, krijgt te maken met steile
hellingen maar ook met schitterende vergezichten.

Rondje Deventer – 45 kilometer (fietsen)

Rondje Deventer laat u de veelzijdigheid van Hanzestad Deventer zien;
van de stadsranden tot schitterende landgoederen. Van stadse uitbreidingen tot gezellige dorpen als Bathmen en Lettele. En van de IJssel tot de
Schipbeek en Zandwetering.

Nieuw: Rondje
Regge en
Sallandse
Heuvelrug
Vijf dagen fietsplezier!
Fietsen over de Sallandse Heuvelrug
en door het Reggedal is genieten met
een grote G. Verken de bossen en
heuvels van het Nationaal Park De
Sallandse Heuvelrug met de weidse
vergezichten en uitgestrekte heidevelden. Maak kennis met het Reggedal
met de kronkelende fietspaden langs
de rivier. Het arrangement biedt:
• 5 dagen fietsen
•	4 overnachtingen, telkens op een
andere locatie in het gebied
• Bagage nabreng service
•	Elke dag een bewegwijzerde fietsroute via het fietsroutenetwerk
•	Fietskaart van het gebied
Voor meer informatie en het boeken
van dit arrangement kijkt je op:
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl/
rondjeregge

Infocentrum IJssel Den Nul

In het Infocentrum stromen informatie over water, natuur en cultuurhistorie bijeen. Het infocentrum is gelegen op een prachtige locatie langs
de IJssel aan de rand van de Duursche Waarden. In het infocentrum is
een vaste expositie aanwezig over de waterhuishouding, de cultuurgeschiedenis en flora en fauna langs de IJssel. De boomgaard van het Infocentrum, waterspeelplaats en drijfbrug sluiten aan op de wandelroutes
in de waterrijke omgeving van de uiterwaarden langs de IJssel. Ook een
kopje koffie of een lekkere lunch behoren tot de mogelijkheden. Meer
info: www.infocentrumijssel.nl

Nieuw: Liberation Route
Salland – Twente
Oorlogsbegraafplaatsen, monumenten, historische locaties en musea. Op
veel plekken in Salland is de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog nog
altijd levend. Dankzij Liberation Route Salland Twente kunt je de route die de
geallieerden in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog aflegden nu zelf
gaan ontdekken en beleven. Er zijn vier verschillende
fietsroutes uitgezet die je langs deze plekken leiden.
Op diverse plekken in Salland en Twente kan je
verhalen beluisteren over de belangrijke gebeurtenis
in onze geschiedenis. Daarnaast lees je unieke verhalen van de geallieerden uit de gemeenten Raalte,
Olst-Wijhe, Hellendoorn, Twenterand, Wierden,
Rijssen-Holten en Deventer. Het routeboekje bevat
tevens overnachtings- en horecatips. Het routeboekje is verkrijgbaar bij VVV’s en Tourist Info’s in
Salland. www.visitoost.nl/liberationroute

Fiets- en wandelnetwerkkaart
De Fiets- en wandelnetwerkkaart
Salland is te verkrijgen bij
de VVV’s en Tourist Info’s in
en rondom Salland voor
€5.95 per stuk.
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Deventer 1250 jaar
In 2018 is het precies 1250 jaar
geleden dat Deventer werd
gesticht. Deventer is één van
de oudste steden van ons land.
In die 1250 jaar is er veel veranderd.
De eens zo kleine nederzetting aan
de IJssel groeide uit tot een Hanzestad, boekenstad en tegenwoordig
ook evenementenstad met internationale allure.

Dit jaar viert Deventer met een
groots programma het 1250-jarig
bestaan. Eén jaar vol muziek, evenementen, sport, theater, congressen
en exposities om het bestaan van
onze stad te vieren, terug te kijken
én vooruit te blikken. 12 maanden
lang is er in de gemeente iedere dag
iets te doen ter ere van het 1250-jarig bestaan van Deventer.

Luttenberg 700 jaar
Het programma is tweedelig. Enerzijds worden een aantal programmaonderdelen georganiseerd door
de organisatie Deventer 1250 jaar,
anderzijds worden er activiteiten
en evenementen georganiseerd
door inwoners en organisaties uit
de gemeente Deventer. Het programma kun je bekijken op
www.deventer1250.nl

Luttenberg, de Parel van Salland, bestaat dit jaar 700 jaar. Zeven eeuwen
geleden werd het dorp voor het eerst genoemd in een officiele akte; het
innen van de “tienden”van de pachtboeren door de Ridder van Wisch. Dit
jubileumjaar wordt uitgebreid en heel divers gevierd, verdeeld over het
hele jaar!
4deVrijheid Luttenberg is het kleinschalige bevrijdingsfestival op 5 mei,
midden in het dorp. Estafettelopers brengen het bevrijdingsvuur uit Wageningen. In een prachtige muziekkoepel treden van 14 tot 19 uur plaatselijke
artiesten van diverse pluimage op. Het geheel wordt omlijst door gezellige
terrasjes en oude legervoertuigen en een unieke expo over de V2.
Bewegen is gezond! Doe dat op de nieuwe Beweegroute op de Luttenberg, bij de grote 6-kamp “Luttenberg-zonder-grenzen” op 16 juni en de
Midzomernachtwandeling (samen met 700 andere wandelaars) op 21 juni.
Valt er ook iets te zien? Jazeker! Op de flank van de Luttenberg komt op
een mooie zomeravond , 31 augustus, een heuse Drive-in-bioscoop en
op 23 september fiets je langs ateliers en exposities voor de Kunstroute
Luttenberg met het thema: “Tijd”.
Echt terug in de tijd gaat Luttenberg op 27 oktober met het Middeleeuws
Festijn. Langs de gedeeltelijk gereconstrueerde handelsroute uit vroeger
eeuwen komt de bezoeker boeren, burgers en buitenlui uit 1318 tegen.
Marskramers, potsenmakers, toernooiridders en schildknapen, weeskinderen en monniken, kwakzalvers en ambachtslieden bevolken de wegen en
paden. Zelfgebrouwen bier, varkens aan het spit, brood en vis brengen de
smaak van weleer!

Ronde van
Overijssel
Zaterdag 12 mei
De 66e editie van de Ronde
van Overijssel vindt op
zaterdag 12 mei 2018 plaats.
Rijssen vormt als start- en
finishplaats van Overijssels
Mooiste het hart van deze
koers en de provincie. Er
staan pakweg 200 renners
aan de start bij het Parkgebouw in Rijssen. Het wordt
een heus wielerweekend,
want op vrijdagavond 11 mei
is de Reggestad het decor
voor de Ronde van Rijssen.
www.rondevanoverijssel.nl

Vierde editie Avond4daagse Holten
Maandag 14 t/m donderdag 17 mei
Ontdek Holten met de Avond4Daagse Holten! Samen lekker wandelen in de prachtige omgeving van Holten en onderweg ook nog van alles meemaken. Ben je jong
of iets ouder, alleen of met een groep, sportief of iets minder sportief? Iedereen kan
meedoen. De Avond4Daagse Holten is meer dan wandelen alleen. Ieder jaar worden wandelaars verrast met natuurlijk mooie routes maar ook met leuke belevingspunten onderweg. Zo wordt dit jaar onder andere een uitstapje gemaakt naar een
aantal musea in Holten en worden bekende en minder bekende sporten beoefend.
De routes liggen allemaal in de prachtige, landelijke en bosrijke omgeving van Holten. Kortom: Avond4Daagse Holten, dát beweegt je! Voor informatie over afstanden, kosten, starttijden en om in te schrijven kijk op: www.avond4daagseholten.nl

Hoogtepunt van Luttenberg 700 jaar: de trotse uitkijktoren op de Luttenberg, die een uniek uitzicht geeft op de Sallandse Heuvelrug!
www.parelvansalland.nl
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Nationale Molendag
Zaterdag 12 mei
In Salland zijn er diverse mooie en bijzondere molens te bezichtigen.
Tijdens de Nationale Molendag zijn vele molens open voor bezoek. Kijk op
www.molens.nl/nationalemolendag voor een overzicht.

Deventer Koningsfestival
Donderdag 26 en vrijdag 27 april
Op 26 en 27 april wordt er in Deventer een nieuw evenement georganiseerd
op havenkwartier: het Deventer Koningsfestival! Het Deventer Koningsfestival
is een initiatief van het Deventer Stadsfestival, DB Label (Welle Village) en
Fooddock. O.a. Martijn Fischer zingt hits van Hazes op Deventer Koningsfestival. Verwacht: lekker dansen, heerlijk eten, relaxen; voor het gehele gezin.
www.koningsfestivaldeventer.com

’n bult te vier’n

Hemelvaart in Bathmen; Battum smaakt naar
meer, Gein op het Plein.
Donderdag 10 mei
Op 10 mei organiseert de
Stichting Bathmen Promotie de
jaarlijkse fietstocht. Tussen 9 en 11
uur kunnen de fietsroutes worden
gekocht bij Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen, Schoolstraat
6a. De route is ongeveer 25 km
lang. Onderweg kunnen diverse
agrarische bedrijven worden bezocht, zijn er veel activiteiten voor
jong en oud en er is straattheater.
Dit jaar is het de 10e keer dat de
tocht met medewerking van de
boerendansgroep “Het Battumse
Venne’ wordt georganiseerd en
heeft als thema: Bathmen smaakt
naar meer. Dit is de reden dat LTO
Noord afdeling Salland en Salland
Boert en Eet Bewust dit jaar aan-

sluiten bij de organisatie van deze
fietstocht.
Op de route kunt u diverse
bedrijven uit de agrarische sector
bezoeken en u kunt in gesprek
met de ondernemers. De Oude
Molen is opengesteld. Onderweg kunt u kennismaken met en
proeven van de producten van
de bezochte bedrijven De route
eindigt in Bathmen op het plein
voor het Cultuurhuus Braakhekke. Het Cultuurhuus viert dit jaar
haar 10-jarig bestaan. Op het
plein voor het Cultuurhuus, het
plein van de Dorpsschool en in de
Schoolstraat wordt in de middag
een preuvenement gehouden.

Hieraan wordt meegewerkt door
diverse Bathmense ondernemers,
LTO Noord afdeling Salland, Wakkere Boerin en Salland Boert en
Eet Bewust. Ook zijn er optredens
van o.a. het Deventer Swingorkest, Muziekvereniging Orpheus,
straattheater, de Boerendansgroep
Het Battumse Venne, Bigband
Apeldoorn en de Bêkezangers.
Beleef samen Hemelvaartsdag in
Bathmen, want in Battum is altijd
wat te doen. Meer informatie vind
je op www.Bathmen.nl
Fiets en geniet van eten, drinken
en muziek in en rond Bathmen.
Bathmen smaakt naar meer!
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KLOMPEN
MAKEN SUF?
ECHT NIET!!!!
Kom binnen in het Klompen-atelier.
Een atelier waar het ambacht klompen
op een leuke en interactieve manier
wordt verteld.
Uw kinderen zullen versteld staan hoe
vanuit een blok hout een klomp ontstaat.
Martin verteld, tijdens deze 30 min durende
demonstratie van alles over zijn gemaakte
klompen. Wat dacht je van een dames klomp
met hak of een voetbalklomp met noppen.
Voor de kinderen is er een leuke attentie.

Naast diverse klompenkunstwerkjes heb ik,
Martin ook “De Nachtwacht” van Rembrandt
gemaakt met 30.000 mini klompjes.
Een project waaraan, 3 jaar is gewerkt.

14,- voo
en 2 kinderen van €
gezin 2 volwassenen
0
Aanbieding voor het
gend kind betaald € 2,5
vol
elk
en
r
jaa
12
zijn tot
*prijs voor kinderen

Het Klompen-atelier is geopend van: ma. t/m vrij. van 9.00 tot 18.00 uur.
Zat. van 9.00 t/m 16.00 uur. Zondags zijn wij gesloten.
In de maanden oktober t/m maart zijn wij op maandag gesloten.

Nieuw!

Supagolf het leukste
(familie) uitje van 2018
Nijverdalseweg 10 • 8106 AC Mariënheem
Tel. 0572 358484 • www.bagatelle.nl

Charme Camping Heidepark is
een heerlijke camping met vanaf
de meivakantie ieder weekend een
recreatieprogramma. Er is een
nieuw sanitair gebouw en op alle
velden zijn comfortplaatsen.
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.

r € 10,-*

INFORMATIE
T. 0572-301248 | www.klompen.nl
www.facebook.com/dijkmanklompen
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Kunstvoer, Centrum Nijverdal
2e Pinksterdag, maandag 21 mei van 12.00 uur t/m
17.30 uur

Ribs & Blues 2018 , Raalte
Zaterdag 19 mei t/m maandag 21 mei
De swingende afsluiter op de
openingsavond van Ribs & Blues
2018 wordt Al Mc Kay’s EARTH,
WIND & FIRE experience. Deze
Amerikaanse 13 mans formatie
staat op zaterdag 19 mei samen met
MOTHERS FINEST en STATUS QUO
op de mainstage van het 3 daagse
festival aan de Domineeskamp
in Raalte.
Al McKay, de originele gitarist van
Earth Wind & Fire, werkte samen met
Maurice White aan het zeer herkenbare geluid van de band. Ze verkochten meer dan 100 miljoen platen en
hadden wereldhits als September,

Boogie Wonderland ,Fantasy en
Sing a song. McKay begon, met
zeven van de dertien oorspronkelijke
leden, zijn EWF experience en brengt
wereldwijd de muzikale nalatenschap
van deze superband voor uitverkochte zalen.

festival traditioneel heel veel
entertainment voor jong en oud.
Internationaal straattheater, een
groot Kidsadventureland, een
festivalmarkt en natuurlijk spareribs
in alle smaken maken het evenement
uniek in zijn soort.

In totaal 21 acts uit binnen –
en buitenland komen tijdens de
beide Pinksterdagen naar het
grootste gratis toegankelijke roots
& bluesfestival van Nederland ! Het
affiche is opnieuw een mooie mix
van gevestigde namen en opkomend
talent in alle roots & blues(rock)
verwante stijlen. Daarnaast biedt het

Zaterdag 19 mei, openingsavond
Mothers Finest, Status Quo, Earth
Wind & Fire experience ft. Al Mckay
Kaartverkoop online en informatie:
www.ribsenblues.nl

Pinksterfair, Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug
Maandag 21 mei van 10.30 t/m 16.30 uur
Laat je verrassen door een diversiteit aan hedendaagse ambachten, cultuur,
kunst, gezondheid, eten en de mooiste handelswaren. En geniet van een
kopje koffie, of wijntje op het terras van restaurant Buitengewoon Lekker.
Zo wordt deze dag een heerlijk uitje voor jong en oud. De exposanten op
de Pinksterfair zijn lokale ondernemers, tuinders, bedrijven, hobbyisten,
stichtingen en organisaties. Je kunt er nieuwe ideeën opdoen, demonstraties bijwonen, workshops volgen en uiteraard producten aanschaffen. Van
sieraden, outdoorproducten, bloemen, lifestyle, tuinaccessoires, antiek en
brocante tot de verschillende huisgemaakte streekproducten van de restaurants en tuinders uit de regio. Kortom, genoeg te zien, te proeven, te horen
en te beleven!
www.staatsbosbeheer.nl/Activiteiten/salland/
pinksterfair-sallandse-heuvelrug

Schalkaar Life!
Vrijdag 25 t/m zondag 27 mei
De organisatie van Schalkhaar Life! heeft voor de 18e editie in het centrum van
het dorp Schalkhaar een afwisselend en boeiend programma samengesteld.
Waaronder op vrijdag de seniorenmiddag met gastoptredens, op zaterdag de
tourrit oldtimers en op zondag de braderie en kleedjesmarkt. De Tentoonstelling
Dorpsarchief is het hele weekend te bezoeken in de Nicolaaskerk. Voor het volledige programma kijk op: www.schalkhaarlife.nl

Ruim 20 jaar weet het Straattheater in Nijverdal jaarlijks duizenden bezoekers
te trekken. Maar de komende editie wordt anders en nieuw: groter en meer!
De nieuwe naam: Kunstvoer. Met drie onderdelen: theater, kunst en culinair,
zet dit festival op tweede pinksterdag het centrum op zijn kop! De centrumwinkeliers stallen hun waar uit en de horeca staat voor je klaar. Genieten,
verbazen, lachen, shoppen en relaxen het kan allemaal in het centrum. Jong
en oud kan zich de hele middag vermaken. Kenmerkend van het Nijverdalse
straattheater zijn de walking acts, rare snuiters die je pardoes tegen het lijf
loopt. Acrobaten die zich in vreemde bochten wringen en soms ook onopvallend opvallende figuren……was dit nou een artiest of…? Dat zal zo blijven,
maar nu ook serieuze kunst! Rondom het gemeentehuis en in de binnentuin
is een kunstmarkt van brede opzet. Beelden, zeefdrukken, schilderwerk en
sierraden. Allemaal uniek en van artistieke kwaliteit. De makers kunnen je er
meer over vertellen. Direct kopen kan, onderhandelen mag en alleen maar
kijken en geïnspireerd worden is ook goed. Food en muziek kunt u aantreffen
bij het Maximaplein. Daar zijn foodtrucks en tafeltjes om samen te zitten en te
genieten van diverse gerechten, muziek en sfeer. De toegang is gratis. Kom,
kijk, proef en geniet! www.zinin.com/voorstelling/kunstvoer

Zondag 20 mei en maandag 21 mei
21 roots -en bluesacts , gratis toegang! Alle info www.ribsenblues.nl

Fietstocht Lebuïnusroute, Deventer
Donderdag 24 mei
Speciaal ter viering van het 1250-jarige bestaan van Deventer organiseert
het Gilde Deventer op 24 mei de
Lebuïnus fietsroute. De route neemt
je mee langs de weg die Lebuïnus in
het jaar 768 heeft afgelegd om de
bevolking in het gebied dat nu de
gemeente Deventer is te kersteren.
De route is goed te fietsen met een
elektrische fiets. De fietssnelheid ligt

op ca. 15 km/uur. Kijk voor
meer informatie op
www.deventer1250.nl.
Vertrek om 10.00 uur bij de
VVV Deventer, Brink 89.
Kosten deelname: €3,00
Gilde Deventer organiseert in de
zomer van 17 mei tot en met 27

september elke donderdag een fietstocht onder begeleiding van ervaren
gidsen. Zij vertellen tijdens de tochten over de bezienswaardigheden die
voor een groot deel verspreid zijn in
het mooie Salland, de Achterhoek en
de Veluwe. Gezelligheid en ontspanning mogen daarbij niet ontbreken!
Kijk voor meer informatie op
www.gildedeventer.nl.
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Bella Roma
Italiaans specialiteiten restaurant

Restaurant Bella Roma is gespecialiseerd in de Italiaanse keuken. Ons

restaurant is gevestigd in het hart van Deventer in een schitterend pand aan
de Brink 53-59. Wij serveren een heel uitgebreide menukaart. Naast pizza’s,
vegetarische pizza’s, zijn wij ook gespecialiseerd in verschillende pasta-,
vlees- en visgerechten. In de zomer beschikken wij tevens over twee terrassen: Eén terras aan de voorkant van ons restaurant en één terras aan de
achterkant. Op de terrassen hebben wij ongeveer 64 zitplaatsen. Voor elk
wat wils!
Openingstijden:
Maandag t/m zondag van
16.00 uur tot 22.30 uur.

Reserveren kan telefonisch: 0570-645340
of via www.bellaromadeventer.nl.

www.bellaromadeventer.nl
Brink 53, 7411 BV Deventer
T. 0570-645340 | info@bellaromadeventer.nl

Natuurvriendelijk hart van Deventer!
De Ulebelt is hèt educatief natuur- en
milieucentrum met kinderboerderij en
natuurtuinen in Deventer. En: het Leukste
Uitje van Overijssel 2018!
Als kind kun je bij de Ulebelt heerlijk
spelen op de beide natuurspeelplekken
en aaien en knuffelen met de dieren op de
kinderboerderij. Na een wandeling door
de prachtige thematuinen of de weilanden,
strijk je als bezoeker neer op het gezellige
terras voor een drankje of ijsje.
Ons terrein is vrij toegankelijk tussen
zonsopgang en zonsondergang.
De kinderboerderij is geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 9-17 uur
zaterdag en zondag van 13-17 uur.
Maatmansweg 3 - 7425 NC Deventer
Tel 0570 65 34 37

www.ulebelt.nl
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Magische mythen in de Bergkerk,
Deventer

Dauwpop, Hellendoorn
Zaterdag 26 mei
Meer dan 40 (inter)nationale topartiesten verspreid over vijf bijzonder mooi
aangeklede podia. En dat alles op een unieke locatie middenin de bossen van
Hellendoorn. Niet alleen muziek, maar ook beleving en sfeer op het mooiste
festivalterrein van Nederland. Programma Dauwpop 2018 o.a.:! Kensington,
Jett Rebel, Triggerfinger, Lil’Kleine, DJ Paul Elstak, Jebroer, Bökkers, Graveyard,
Tusky, CUT_, Yungblud, Lady Bee, Bizzey en The Galaxy. Kijk voor de hele
line-up, alle info en ticketverkoop op www.dauwpop.nl Tickets kosten €55,80,(incl. servicekosten) per stuk. Campingtickets kosten €17,88,- (incl. servicekosten) per stuk en parkeertickets €9,68 - (incl. servicekosten) per stuk.

Mythen is een tentoonstelling met grote installaties, sculpturen, maskers,
foto’s en films van beeldend kunstenaar Othilia Verdurmen. De kunst van
Othilia Verdurmen neemt je op een zintuig prikkelende manier mee naar
de fantasievolle wereld van de mythologische verhalen die ze uitbeelden.
Ze maakt gebruik van moderne technieken waardoor haar werken veel
meer dan alleen een ‘object’ of ‘sculptuur’ worden. Werken zoals ‘De
Vuurvogel’ en ‘Penelope & Odysseus’ waren onder andere al te zien in
het Rijksmuseum Twenthe en het Groninger Museum. Mythen vertolkt
oerverhalen die universele thema’s uitbeelden. Gedurende deze periode
zijn er verschillenden special events. Een overzicht hiervan vind je op de
website www.othi.nl

Bruisend Holten met Korenfestival en Braderie!
Zaterdagmiddag 26 mei van 13:00 uur tot 18:00 uur
In het centrum van Holten vindt het
Korenfestival samen met een braderie
plaats. De Dorpsstraat wordt gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer en
gevuld met ca. 60 marktkramen waar
Holtense ondernemers, maar ook

ondernemers van buiten, komen te
staan met een uitgebreid assortiment.
De 12 koren die uit Holten en omstreken komen, zullen te zien en te horen
zijn op de 4 podia verdeeld over
de dorpskern. Het eindlied wordt

gezongen door alle deelnemende
koren om 17.30 uur op het Smidsbelt.
Tijdens het optreden van de verschillende koren kun je ook heerlijk op de
vele terrassen plaatsnemen. Kortom
voor ieder wat wils.

Regge Coast Shantyfestival,
Centrum Nijverdal
Zaterdag 26 mei
Het zingen van zeemansliederen geniet een grote populariteit in de
gehele regio. Dit blijkt wel tijdens het Regge Coast Shanty Festival , dat
Shantykoor Die Regghe Sangers jaarlijkse organiseert. Dit evenement
trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Zij genieten in stilte met een hapje
en drankje van de gezellige sfeer, maar veelal wordt er uit volle borst
meegezongen en gedanst door het aanwezige publiek. Stoere zeemansliederen klinken over de Meijboomstraat, Grotestraat en het Keizerserf
tijdens het festival. De mannen en vrouwen zingen over storm, averij en
liefdesverdriet op de grote zeeën.
www.dieregghesangers.nl

IJsseltheaterfietstocht
Zaterdag 26 en zondag 27 mei

Kunstroute Heino
Zaterdag 2 juni en zondag 3 juni
Vanuit het Dorpshuus in Heino wordt voor het vijfde jaar de Kunstroute
georganiseerd. Verschillende vormen van kunst komen aan bod: naast
beeldende- en schilderkunst ook fotografie en muziek. Op vrijdagavond 2 juni
om 20.00 uur wordt de kunstroute feestelijk geopend. Er wordt geëxposeerd
in de ateliers van de kunstenaars maar ook op locaties in of rondom Heino.
Deze opening is voor iedereen gratis toegankelijk. Tijdens de Kunstroute wordt
het Dorpshuus omgetoverd tot een Cultureel Café, met op gezette tijden een
activiteit waar bezoekers naar kunnen kijken en luisteren. De Kunstroute is op
beide dagen van 11.00 uur tot 17.00 uur. Kijk voor het laatste nieuws op:
www.dorpshuusheino.nl

Een dag of een weekend genieten van fietsen, natuur, streekgerechten en cultuur
met op bijzondere locaties langs de IJssel korte theater- en muziekprogramma’s
voor de hele familie. Salland behoort tot de mooiste fietsgebieden van Nederland. En terecht! De variatie is groots: rivier de IJssel, uiterwaarden, bos, heide,
weilanden en bovenal rust. Maar naast de prachtige natuur heeft Salland ook een
geschiedenis. Neem de vele havezaten en kastelen. De verhalen uit het verleden
en de natuurlijke rijkdom zijn een ware inspiratiebron voor deze unieke fietstocht.
De route van de IJsseltheaterfietstocht leid je langs historische en bijzondere natuurplekken. Per dag een geheel andere route, andere locaties en andere optredens. Meer info over het programma is te vinden op www.theaterlangsdeijssel.nl

Oldtimermeeting 2018, Centrum Nijverdal
Zondag 3 juni
In navolging van het grote succes in
2016 en 2017 organiseert Op Naar
Nijverdal i.s.m. ASVH (Automobiel
sport vereniging Hellendoorn),
wederom de grootste Oldtimer
meeting van Oost Nederland! De
oldtimermeeting zal ook dit jaar
weer plaatsvinden in het centrum

van Nijverdal met dit jaar een nog
groter aanbod van de mooiste classic cars. Ook worden er Oldtimer
Trucks en klassieke brommers /
motoren geshowd door hun trotse
bezitters. Naast de vele oldtimers is
er tijdens het evenement ook veel
vertier voor jong en oud. Kinderat-

tracties, straatmuzikanten, -artiesten
en diverse Food Trucks zorgen
samen met de plaatselijke horeca
voor veel gezelligheid en de innerlijke mens. Tevens zijn deze zondag
de winkels geopend, zodat er met
recht kan worden gesproken van het
leukste uitje voor het hele gezin.

Deventer
Zomerkermis
2 juni t/m 10 juni
De grootste en leukste kermis
van Oost-Nederland vindt
van zaterdag 2 t/m zondag
10 juni plaats in de Deventer
binnenstad. Op de stadspleinen
Nieuwe Markt, Grote Kerkhof
en Brink staan ruim 75 spectaculaire attracties.
De Deventer Zomerkermis
wordt dit jaar weer één groot
feest, met talloze bruisende
zomerse activiteiten. Naast de
attracties vinden er ook diverse
andere activiteiten plaats: op
dinsdag 6 juni is er de extra
voordelige Eurodag en het
traditionele vuurwerk vindt dit
jaar plaats op vrijdag 9 juni.
De kermis is iedere dag geopend van 13.00 uur tot 24.00
uur. Op vrijdag en zaterdag
zelfs tot 01.00 uur. Natuurlijk is
de kermis met de fiets en openbaar vervoer goed bereikbaar.
Kijk voor meer informatie op
www.kermisdeventer.nl.
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Op nog geen 15 kilometer van Zwolle ligt Kasteel het Nijenhuis, de tweede locatie van
Museum de Fundatie. Deze prachtig bewaard gebleven havezate werd tot 1984 bewoond door
Dirk Hannema (1895-1984). Zijn verzameling vormt de basis van de collectie van Museum
de Fundatie. In het kasteel zijn stukken uit de eigen collectie en wisselende tentoonstellingen
te zien. De beeldentuin rond het Nijenhuis, één van de grootste en meest bijzondere van
Nederland, biedt een boeiende doorsnede van de moderne beeldhouwkunst uit de 20ste
en 21ste eeuw.

KASTEEL HET NIJENHUIS

MET BEELDENTUIN
WWW.MUSEUMDEFUNDATIE.NL

Dodeigne, Zadkine, Van Pallandt en vele anderen…
In de siertuin, op de gazons en tussen de bomen
van het park rond Kasteel het Nijenhuis, samen
goed voor 4,5 hectare, worden ruim 100 beelden
van gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en
buitenland tentoongesteld. Ze zijn afkomstig uit
de collecties van Museum de Fundatie, de Provincie
Overijssel en Museum Beelden aan Zee. Van
laatstgenoemde is een prachtig bruikleen van veertig
werken verkregen. Museum de Fundatie beschouwt
het als een grote eer om deze te kunnen tonen.
Beelden aan Zee is in Nederland toonaangevend
op het gebied van de moderne en hedendaagse,
internationale beeldhouwkunst. Bekende buitenlandse namen in de beeldentuin zijn onder meer Kenneth
Armitage, Mario Negri, Eugène Dodeigne, Andreu
Alfaro, Waldemar Otto, Pino Castagna, Ossip Zadkine
en de Zhou Brothers. De Nederlandse beeldhouwkunst
wordt vertegenwoordigd door onder meer Hendrik

Ansum, Charlotte van Pallandt, Han Wezelaar,
Karel Appel, Nic Jonk, Arthur Spronken, Dora Dolz,
Elisabet Stienstra, Frode Bolhuis en vele anderen.
Echte blikvangers zijn de metershoge beelden van
Tom Claassen, Ronald A. Westerhuis, David Bade,
Caspar Berger en Yasser Ballemans. Elk jaar krijgen
één of meer van deze sculpturen een plaats op
Lowlands in Biddinghuizen. Met Hannema’s
Museumcafé heeft Kasteel het Nijenhuis een
uitstekende lunchlocatie. De honderd witte
zwerfstoeltjes maken de beeldentuin bovendien
dè plek voor een zomerse picknick!

Openingstijden: di t/m zo 11-17 uur
Kasteel het Nijenhuis, ’t Nijenhuis 10, 8131 RD Heino/Wijhe
tel: 0572-388188, info@museumdefundatie.nl

www.museumdefundatie.nl
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Zunnewende, Landgoed
Schuilenburg Hellendoorn
Vrijdag 22 juni
Op de grens van Salland en Twente aan de Regge in Hellendoorn trekt
een bonte stoet van muzikanten, schrijvers, dichters, vertellers en theatermakers in allerlei streektalen op verschillende podia voorbij. Op de Regge
varen maar liefst drie boten die plaats bieden om te genieten van een
theatrale reis over de Regge. Om 16.00 uur begint Zunnewende met een
jeugdprogramma. Kinderen en hun (groot)ouders worden dan meegevoerd door muzikanten en verhalenvertellers. De spellen en activiteiten en
de verschillende foodtrucks met onder meer biergerechten, vis, BBQ, de
lachende IJsman en tal van streekproducten maken een dinerpauze thuis
totaal overbodig. www.zunnewendefestival.nl

Goede Maatjes met Raalte (korenfestival)
Zaterdag 16 juni
Op zaterdag 16 juni vindt de dertiende editie van het straat/shantykorenfestival Goede Maatjes met
Raalte plaats. Een vijftal koren treedt
op in het centrum van Raalte. Het
hoofdpodium staat op De Plas en de
overige podia zijn te vinden bij Bak-

ker Jorink, De Haenehof en bakker
van der Most. Om 12.00 uur is de officiële opening van deze muziekdag.
Dat gebeurt onder het genot van
korenwijn en haring bij de Gouverneur. Om 16.30 uur verzamelen de
koren zich voor de grote finale op De

Plas. Dit is ook de plek en het moment dat de ‘Beste Maat van Raalte’
bekend gemaakt zal worden; een
onderscheiding voor een organisatie
of persoon die het afgelopen jaar
een grote bijdrage heeft geleverd om
Raalte te promoten.

Retro Classic Holten

Lebuïnus Processie, Deventer

Zondag 3 juni

Zaterdag 23 juni

Tijdens de Retro Classic Toertocht kunnen liefhebbers van retro-wielrenfietsen hun hart ophalen in Fietsdorp Holten. Tijdens deze toertocht staat het
samen fietsen en genieten voorop. Voor de beleving zijn er wel fietsreglementen opgesteld:
- De fiets is in goede technische staat en gepoetst
- De fiets is van voor 1986
- De fiets heeft pedalen met toeclips en geen versnellingen aan het stuur
- De remkabels los boven het stuur langs
- Liefst een wollen koerstrui en broek met witte sokken en zwarte schoenen
De toertocht start in het gezellige centrum van Holten op de Smidsbelt.
Tussen 10.00 en 12.00 uur kan er gestart worden voor een route van 35 of
60 km. Om 10.30 uur vertrekt het peloton. Doet u mee?!

Theo de Rooij Classic – Toertocht Holten

De aankomst van de Angelsaksische missionaris Lebuïnus betekende het
begin van het christendom in het gebied dat nu Deventer is. Het middeleeuwse Deventer kende twee feesten rondom haar stadsheilige: 12
november als de sterfdag van Lebuïnus en 25 juni als het overbrengen
van zijn gebeente naar de door Ludger gebouwde Grote of Lebuinuskerk. Dit laatste feest wordt ook wel ‘Translatio Sancti Lebuini’ genoemd.
Op 23 juni wordt de stichter van de christelijke kerk in Deventer en omstreken geëerd door middel van een processie. Want ook vandaag de
dag is in Deventer het christendom nog levend aanwezig. De processie
heeft een lengte van 1,5 kilometer en draagt het reliekschrijn met daarin
het gebeente van Lebuïnus met zich mee door de binnenstad. Eenieder
is welkom om kosteloos mee te lopen in de processie. De processie start
op 23 juni om 13.00 uur op het Bergkerkplein. Kijk voor meer informatie op www.deventer1250.nl.

Zaterdag 2 juni
Tourclub Rijssen organiseert, in
samenwerking met Theo de Rooij,
dit jaar de 9e editie van de ‘Theo de
Rooij Classic’. Een toertocht voor de
wielerfanaat, de mountainbiker en de
recreatieve fietser. Elke fietsliefhebber

kan deelnemen! De wielerfanaten
kunnen deelnemen aan de ‘Classic’,
waarbij de routes lopen door de
mooiste delen van Overijssel. Voor
de ATB-ers zijn er twee uitdagende
parcoursen uitgezet van 50 en 100

kilometer. En voor de recreatieve
fietser is er de gezinstocht van 30
km, waarbij er door de schitterende
omgeving van Rijssen-Holten wordt
gefietst. Meer informatie is te lezen
op www.theoderooijclassic.nl

Kunst van Hier tot
Ginder fietstocht
Zaterdag 9 juni en zondag 10 juni
Dit jaar vindt de 15e editie plaats van de Kunstfietsroute Kunst van Hier tot
Ginder. Een mooie fietstocht door het Sallandse landschap. De fietsroute
leidt door het buitengebied van de gemeente Deventer en Lochem. De start
is bij Caféterras a la Monique in Okkenbroek, daarna fiets je richting Lettele,
Bathmen, Kring van Dorth en Loo-Bathmen. Onderweg geniet je op verrassende plekken en mooie locaties van passende kunstwerken, geweldige theatervoorstellingen en heerlijke muziek. Zoals elk jaar zijn er onderweg voor
kinderen activiteiten. Er is een lange route van circa 32 kilometer en een
korte route van 16 kilometer. Deelname kost € 2,50 . Op vrijdag is deelname
gratis, maar zijn er geen voorstellingen en is de catering minimaal.
Voor meer informatie : www.kunstvanhiertotginder.nl

Midzomerfeest Mariënheem
Van vrijdag 22 juni t/m zondag 24 juni
Op zoek naar een gezellig feest? Kom dan naar het Midzomerfeest in Mariënheem. Het hele weekend is hier genoeg te doen rondom de feesttent. Op vrijdagavond is er een Foute Party. Zaterdag staat in het teken van de 90’s. Onder
andere Gerard Ekdom zal deze avond muziek draaien. Naast deze feestavond
worden er nog andere activiteiten georganiseerd zoals ‘De Slimste Marienhemer’. Het feest vindt plaats op de velden rondom de tennisbaan.
www.midzomerfeest.nl
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Waarom je Olst-Wijhe niet wilt missen!
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een dijk van een gemeente
www.olst-wijhe.nl

Fietsarrangement Expeditie Salland Boert
en Eet Bewust, nu te boeken op
www.maathoeve.nl/activiteiten

Bistro de Oale Ste beschikt over een sfeervolle zaal en een gezellig
buitenterras waar u kunt genieten van een heerlijke

Lunch
Borrelen
Diner
Feesten
Zakelijke bijeenkomsten

Bistro de Oale Ste
Holterweg 116

E-mail: info@oaleste.nl

7441 DK Nijverdal

Telefoon: 0548 - 622 478

1

LIKE ONS
op Facebook!
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Koopzaterdag en -avond in
Centrum Rijssen
Zaterdag 23 juni
Iedereen in de omgeving weet dat het goed shoppen is in Rijssen. Verschillende
lokale en eigen winkels weten al jarenlang mensen uit omliggende plaatsen
naar Rijssen te trekken. Met veel succes, want als je een dag in Rijssen hebt gewinkeld, snap je waarom deze kleinere Twentse stad toch zoveel shoppers trekt.
Er zijn dameszaken in overvloed en je treft ook mooie heren- en kinderzaken.
Allemaal unieke winkels die je alleen in Rijssen vindt. Op elke hoek vind je wel
een leuke woonwinkel en inmiddels zijn er in Rijssen ook de eerste concept
winkels te vinden. Tijdens de speciale koopzaterdagen (met avond!) worden
extra activiteiten georganiseerd en de winkels blijven open tot 21.00 uur!

Triathlon Holten, één groot feest voor iedereen!
Vrijdag 29 en zaterdag 30 juni
Één weekend per jaar loopt het
Sallandse dorp Holten vol met
vele nationaliteiten. Dat is tijdens
het meest unieke sportevenement
van Oost-Nederland; de Triathlon
Holten. Professionele triatleten uit
meer dan 25 landen komen graag
naar het Sallandse dorp vanwege
het unieke parcours en de perfecte
organisatie. De omgeving in Holten
leent zich namelijk uitstekend voor
de drie onderdelen zwemmen,
fietsen en hardlopen. Of het water
in de zandafgraving de Domelaar
een aangename zwemtemperatuur
heeft is ieder jaar de vraag. Wat
niet verandert, is het zwoegen op
de Motieweg en flink afzien op de

Zomermarkt
Raalte
Zaterdag 30 juni

Stadswandeling Deventer
Dagelijks (m.u.v. maandag) organiseert de VVV in samenwerking met het
Gilde Deventer een stadswandeling onder leiding van ervaren gidsen. Zij
laten je de mooiste straatjes en steegjes zien. Je proeft de sfeer van ons
rijke Hanzeverleden. Een boeiende wandeling langs de topstukken van
Deventer. Alle middeleeuwse straatjes, historische pakhuizen, monumentale gebouwen en kerken, maar ook het oudste stenen huis van Nederland en de Deventer Koekwinkel op de Brink vormen het unieke decor
voor een verrassende stadswandeling.

Het ROV presenteert op
zaterdag 30 juni de jaarlijkse
zomermarkt. Door het hele
centrum van Raalte staan
diverse kraampjes met onder
andere kleding en sieraden.
De zomermarkt duurt van
10.00 tot 17.00 uur. Om 14.30
uur start de prijsuitreiking van
de ROV Zomeractie.

Wildpluk-wandeling bij Kruidenhuis De Vlo
Onder leiding van Francine van
Rossem, boerin van Kruidenhuis
De Vlo, maak je een wandeling
van circa anderhalf uur in de
omgeving om speciale eetbare
planten en geneeskrachtige kruiden
te plukken. Afhankelijk van de oogst

wordt er na afloop thee gezet
en lekkere soep of iets anders
passend gekookt om te eten.
Mogelijk op: 25 april, 30 mei, 19
juni, 10 en 25 juli, 25 augustus, 18
september en 16 oktober. Deelname kost € 7,50 per persoon en

IJssellinie - Olst
De IJssellinie, een waterlinie die liep van Nijmegen tot aan Kampen, is vooral
bekend als verdedigingswerk tijdens de Koude Oorlog. Begin jaren ‘50 is de linie aangelegd om een mogelijke Russische opmars een halt toe te roepen of te
vertragen. Restanten van de IJssellinie, zoals de commando- en hospitaalbunker en de kazematten maken duidelijk hoe het Nederlandse leger de Russen
tijdens de Koude Oorlog wilde tegenhouden door het binnendijkse land onder
water te zetten. De bunkers, het noodhospitaal en commandocentrum op Landgoed De Haere bij Olst zijn op bepaalde dagen of op aanvraag toegankelijk
voor publiek. Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 12.00-16.00 uur zijn
bunkers geopend en in juli en augustus alle zaterdagen. Voorafgaand aan de
rondleiding kun je een kopje koffie drinken bij de bunkers. Tevens maken deze
verdedigingswerken deel uit van een gemarkeerde wandelroute. Voor informatie telefoon of het maken van een afspraak: 06 51 41 72 40 of www.ijssellinie.nl

opgave is verplicht via francine@
kruidenhuisdevlo.nl ** TIP: kom een
dagje meewerken met de boerin op
haar biologische boerderij (wel op
afspraak). Kruidenhuis De Vlo – De
moestuin, Dorstendijk 2, Rijssen.
www.kruidenhuisdevlo.nl

Diepe Hel; twee steile klimpartijen op de Holterberg waar menig
professioneel wielrenner zich op
vastbijt. Maar dit geploeter op de
fiets verdwijnt als wolken voor de
zon zodra de triatleet de straten van
Holten bereikt. Want daar staat het
publiek rijen dik langs het parcours
om de deelnemers flink aan te
moedigen. Het Triathlon weekend
start met de Kidstriathlon op vrijdagavond 29 juni voor de jeugd tot
en met 15 jaar. Vervolgens de Viverarun waar hardlopers hun beste
beentje voortzetten op het officiële
loopparcours van de triatlon. Na
afloop vindt een grandioze opening
plaats in de Triathlonarena op de

Kalfstermansweide. Het hoogtepunt
is natuurlijk op zaterdag 30 juni.
Vanaf 11.00 uur is Holten volledig
afgesloten voor de grote wedstrijddag. In de ochtend starten de
Elite Premium en Junior groepen
die in een razend tempo voorbij
komen. Later op de middag volgen
de bedrijventeams, amateurs en
Holtenaren.
Het feest barst pas echt los wanneer
de laatste deelnemer is binnengehaald. Dan wordt in no-time de
triathlonarena omgebouwd tot een
feestterrein en is het nagenieten
van alle persoonlijke overwinningen. www.triathlonholten.nl

Kasteel het Nijenhuis, Heino
Tussen de dorpen Heino en Wijhe ligt Kasteel het Nijenhuis, één van de locaties van Museum de Fundatie. Hier is een prachtige collectie schilderijen,
beeldhouwwerken en toegepaste kunst tentoongesteld. Daarnaast heeft
het kasteel één van de grootste en meest bijzondere beeldentuinen van
Nederland. De volgende tentoonstellingen vinden plaats: t/m 3 juni: Paul
Citroen en Yoke Matze t/m 3 juni: Jan Cremer www.museumdefundatie.nl

Fotograaf: Pedro Sluiter

Deventer op Stelten
Vrijdag 6 t/m zondag 8 juli
Van vrijdagavond 6 t/m zondagmiddag 8 juli vindt het internationaal
buitentheaterfestival ‘Deventer Op Stelten’ plaats. In de historische binnenstad van Deventer en op locaties rondom het centrum zijn ruim 150
nationale en internationale topvoorstellingen op het gebied van buitentheater te zien. ‘Deventer Op Stelten’ is uitgegroeid tot een toonaangevend festival voor internationaal buitentheater. Het festival wordt jaarlijks
door ruim 120.000 bezoekers beleefd als een bijzonder, toegankelijk,
feestelijk en hoogstaand cultureel festival. De toegang is gratis. Voor
enkele voorstellingen zijn tickets nodig. www.deventeropstelten.nl

Sallands Mooiste, Haarle
Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli
Het ATB, race- & handbike fietsevenement van Salland met ***-sterren NTFU
klassieker status. Fanatieke ATB’ers die zichzelf uitdagen door de vele hoogteverschillen en families die gezellig samen eropuit gaan. Door die verschillende
doelgroepen en hun afstanden onderscheidt Sallands Mooiste zich van andere
wielerevenementen. www.sallandsmooiste.nl
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Zaal/Restaurant
“De Remise”
Voor al uw:
Bedrijfsfeesten, familiefeesten en Boerengolf
NIEUW: HAPPEN EN TRAPPEN!
(De enige échte culinaire fietstocht)
Schoolbosweg 10 • 8141 PX Heino • 0572-393045
info@zaalrestaurantderemise.nl • www.zaalrestaurantderemise.nl

Zaal / Restaurant “De Remise”
is onderdeel van Camping Heino.
Camping Heino - Schoolbosweg 10
8141 PX Heino - www.campingheino.nl

Lekker kamperen!

Kijk op www.krieghuusbelten.nl voor meer aanbieding!

*uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
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Winkelen en
markten in Salland
Winkelen in Salland
BATHMEN
Koopavond: vrijdagavond
DEVENTER
Koopavond: centrum donderdagavond,
buitenwijken vrijdagavond
HEETEN
Koopavond: vrijdagavond

Agenda van dag tot dag:
Van 23 april 2018 t/m 2 juli 2018
26 april 2018
Deventer
• Koningsfestival Deventer. Zie pagina 7.
• Mythen: Boventoonzanger Borg Diem Groeneveld. Zie pagina 11.

Holten

HEINO
Koopavond: vrijdagavond

Nijverdal

HELLENDOORN
Koopavond: donderdagavond

• Music Night. Live muziek bij alle horeca in het
centrum. Locatie: Centrum Nijverdal

HOLTEN
Koopavond: donderdagavond
NIJVERDAL
Koopavond: donderdagavond
OLST
Koopavond: vrijdagavond

Rijssen
• Rijssens Mannenkoor. Het traditionele oranjeconcert van het Rijssens Mannenkoor en het
Hervormd Kerkkoor vindt vandaag plaats in de
Schildkerk in Rijssen. Locatie: Schildkerk,
Schild 8 | Aanvang: 19:30.

RAALTE
Koopavond: vrijdagavond

27 april 2018

RIJSSEN
Koopavond: donderdagavond

• Koningsdag Rijssen. Koningsdag wordt in
Rijssen gevierd met een vol programma bij de
Oosterhof, rondom het Parkgebouw en in het
centrum. Locatie: Rijssen

WIJHE
Koopavond: vrijdagavond
Markten in Salland
BATHMEN
Warenmarkt Schoolstraat,
di 8.00 - 13.00 uur
za 8.00 - 13.00 uur
DEVENTER
Warenmarkt Beestenmarkt,
di 8.00 - 12.00 uur
Warenmarkt W.C.Keizerslanden,
wo 8.00 - 12.00 uur
Warenmarkt W.C. Vijfhoek,
wo 10.00 - 16.00 uur
Warenmarkt Colmschate,
do 8.00 - 12.00 uur
Warenmarkt De Brink,
vr 8.00 - 13.00 uur
za 9.00 - 17.00 uur
DIEPENVEEN
Warenmarkt centrum,
do 13.30 - 17.00 uur
HEETEN
Warenmarkt centrum,
do 13.00 - 17.00 uur
HEINO
Warenmarkt Marktplein,
ma 08.00 - 12.30 uur
Vrijdagmiddagmarkt vr 12.00 - 17.00 uur
Vismarkt za 09.00 - 17.00 uur
HOLTEN
Warenmarkt Smidsbelt,
vr 13.00 - 17.30 uur
HELLENDOORN
Warenmarkt centrum, do 08.00-13.00 uur
NIJVERDAL
Warenmarkt centrum,
za 11.00 - 17.00 uur
OLST
Warenmarkt Marktplein/Kerkplein,
vr 11.00 - 16.30 uur
RAALTE
Warenmarkt Domineeskamp,
wo 8.30 - 12.30 uur
Warenmarkt Grote Markt,
woe in juli/aug 09.00-13.00 uur
za 10.00 - 16.00 uur

Rijssen

Nijverdal
• Koningsdag Nijverdal. Op vrijdag 27 april
2018 wordt Koningsdag in Nederland gevierd.
En na het succes van vorig jaar kon het niet
uitblijven dat dit in Nijverdal weer gebeurd met
de GROOTSE Nijverdalse vrijmarkt!. Locatie:
Henri Dunantplein.

Deventer
• Koningsdag. Tijdens Koningsdag op 27 april
zijn er op verschillende plekken in de gemeente
Deventer activiteiten. Zo is er in Deventer een
kindervrijmarkt in de Keizerstraat, Brink en
Zandpoort. Op meerdere plekken in de Deventer
binnenstad kunt u genieten van muziekoptredens. www.koningsdagindeventer.nl

Holten
• Klassieke Motorrace. Op Koningsdag wordt
de demo klassiekerrace verreden op de bekende
Beusebergring in Holten. De race bestaat uit 8
verschillende klassen, waaronder zijspannen.
Locatie: MAC-club-huis ’t Stuurhuus, Beusebergerweg 37 | Entreeprijs: € 5,00.
• Koningsdag Holten. Op vrijdag 27 april vieren
we alweer de vijfde Koningsdag op de Smidsbelt.
De hele dag is er muziek van o.a. HMV, koor De
Mölnzangers, dweilorkest De Braandheultjes en
de coverband ALIVE. Locatie: Centrum Holten,
Smidsbelt

28 april 2018
Deventer
• Geert Groote en de Moderne Devotie wandeling. Laat U verrassen! Kom wandelen door
het Deventer van Geert Groote. Locatie: Start:
Geert Groote Huis, Lamme van Dieseplein 4 |
www.geertgrootehuis.nl | Van 13.00 tot 14.00

29 april 2018

WESEPE
Warenmarkt centrum,
do 10.00 - 13.00 uur

• Triathlon Deventer. De super sprint triathlon
vormt de start van het buitenseizoen van het
Borgelerbad. Deze super sprint betekent:
250 meter (10 baantjes) zwemmen in het
Borgelerbad, 10,4 km (8 ronden) fietsen over
de wielerbaan die rond het bad loopt en 2,5
km (1 ronde door het Zandweteringpark en
slotronde over de atletiekbaan) lopen.
Durf jij het aan?. Locatie: diverse locaties |
www.triathlondeventer.nl | Van 10:00-13:00.

WIJHE
Warenmarkt Marktplein,
di 8.30 - 12.00 uur

• Open Joodse huizen. Sprekende herdenkingen
en muziek. Tijdens Open Joodse Huizen vertel-

RIJSSEN
Warenmarkt ’t Schild,
ma 8.00 - 13.00 uur
za 9.00 - 17.00 uur
SCHALKHAAR
Warenmarkt centrum,
do 13.30 - 17.00 uur

len bewoners van toen en nu, nazaten, buren en
belangstellenden elkaar verhalen over het joodse leven rond de Tweede Wereldoorloglocatie:
Brinkgrevereweg div. adressen, brinkgreverweg |
www.ettyhillesumcentrum.nl

• Vogeltour. Speciale rondleiding langs de vogels
in het museum. Locatie: Natuurmuseum
Holterberg, Holterbergweg 12, |
www.museumholterberg.nl | Aanvang: 11:00

30 april 2018

5 mei 2018

Rijssen

Deventer

• Hemelvaart Dauwloop. Bij Het Overveen te
Rijssen is het op Hemelvaart weer goed toeven
voor wandelaars. Daar staat om 7 uur ‘s ochtends de Dauwloop op het programma aan de
Veendijk 4. Locatie: Het Overveen, Veendijk 4, |
www.hetoverveen.nl | Entreeprijs kinderen (t/m
12 jaar): € 5,00; Entreeprijs Volwassenen:
€ 8,00.| Aanvang: 07:00.

• Openstelling kerkzaal Penninckshuis. Rechthoekige, inpandig gebouwde kerk in neo-renaissance-stijl naar het ontwerp van T.E. Kuipers
en voltooid in 1891. Het gepleisterde interieur
heeft binnen geprofileerde rondbogen gevatte
vensters met driedelige traceringen. De kerkzaal
met haar voortreffelijke akoestiek heeft een
fraaie houten overkapping met trekstangen en
een authentieke inventaris in neo-renaissancestijl. Locatie: Het Penninckshuis, Brink 89 | www.
deventer.info | Openingstijden: 11:00-16:00

Holten
• Nature experience voor kids. Natuurmuseum
Holterberg organiseert een “Nature Experience”
tocht op de Holterberg. Levenslustige buitenkinderen ervaren hoe minimonsters, vogels en
zoogdieren in het bos leven. | Locatie: Natuurmuseum Holterberg | www.museumholterberg.
nl | Entreeprijs: € 4,00 | Aanvang: 11:00.

Holten
• Bevrijdingsloop. De loop doet haar naam eer
aan, want de route zal namelijk langs de Canadese begraafplaats lopen. Locatie: Sportpark
Meermanskamp, Valkenweg 4 | Aanvang: 14:30

• Show bij Rijssens Leemspoor. Op Hemelvaartsdag rijdt het Rijssens Leemspoor weer
traditiegetrouw haar ritten tussen de remise aan
de Markeloseweg en het station Koerbelt aan de
Arend Baanstraat. Locatie: Rijssens Leemspoor,
Markeloseweg 78b | http://www.leemspoor.nl |
Openingstijden: 10:00-16:00.

11 mei 2018
Nijverdal

Luttenberg
• 4deVrijheid. Zie pagina 7.

3 mei 2018
Deventer

Zwolle

• Mythen: Denker des Vaderlands René ten
Bos. Verlangen naar Mythen. Hoe blijmoedig
ook, complexiteit zal Ten Bos nooit schuwen.
Noem het fijnzinnige oriëntatie in een absurde
wereld. Noem het zwerven. Noem het meanderen. Noem het zedeloos. Locatie: Bergkerk,
Bergkerkplein 1 | www.othi.nl | Vanaf 19.00 uur

• Bevrijdingsfestival Overijssel Zwolle.
Het grootste bevrijdingsfestival van Nederland
met meer dan 50 optredens en ruim 130.000
bezoekers. Locatie: Wezenlandenpark I
www.bevrijdingsfestivaloverijssel.nl I
Van 10.00 - 23.00 uur.

• Nacht van Nijverdal. Vrijdag 11 mei wordt de
jaarlijkse nacht van Nijverdal georganiseerd. Er
komt een grote nachtmarkt met DJ’s en Live muziek in het centrum. Locatie: Centrum Nijverdal

Nijverdal
• Kermis. Zie 8 mei

Rijssen

Daarle

Deventer

• Ronde van Rijssen. Vrijdagavond 11 mei organiseert de Stichting Wielersport Rijssen voor het
eerst de Ronde van Rijssen op de vrijdagavond!.
Locatie: Start/finish centrum van Rijssen, Rijssen

• Toneel. Tijdens het Oranjefeest in Daarle vindt
er op donderdagavond 3 mei een toneelvoorstelling plaats in de tent. Locatie: Evenementenweide | Aanvang: 19:30

• Openstelling kerkzaal Penninckshuis:
Zie 5 mei.

12 mei 2018

6 mei 2018

Holten
•H
 outen dieren knutselen. Vandaag kunnen
kids onder begeleiding in Natuurmuseum
Holterberg houten dieren knutselen.
Locatie: Natuurmuseum Holterberg, Holterbergweg 12 | http://www.museumholterberg.nl |
Aanvang: 13:00.

4 mei 2018
Deventer
• Dodenherdenking. Op 4 mei wil Deventer
samen waardig herdenken en de vrijheid
doorgeven vanuit de herinnering van hen die
stierven voor onze vrijheid en zij die vervolgd en
gedood werden. Om zoveel mogelijk mensen
de gelegenheid te geven deel te nemen zijn
er herdenkingen op diverse locaties in de hele
gemeente. De centrale herdenking in de stad
Deventer vindt plaats op het Grote Kerkhof.
Locatie: Grote of Lebuinuskerk, Grote Kerkhof |
www.4meideventer.nl | van 19:00-21:00.
• Langhorne Slim. Bijzonder concert op een
bijzondere locatie. Op 4 mei speelt Langhorne
Slim in de kerk van het Penninckshuis. Langhorne Slim is het pseudoniem van Sean Scolnick,
een singer-songwriter uit Pennsylvania.
Hij wisselt subtiele folk subtiel af met
schurende Americana. Locatie: Het Penninckshuis, Brink 89, | www.burgerweeshuis.nl |
Van 20:00-23:00.

Holten
• 4 mei Herdenking Holten. Elk jaar op 4 mei,
Dodenherdenking, wordt op de Canadese Begraafplaats Holten een herdenkingsplechtigheid
gehouden waarbij de schoolkinderen uit Holten
een centrale rol spelen. Locatie: Canadese
Begraafplaats, Eekhoornweg 10, | http://www.canadesebegraafplaatsholten.nl | Aanvang: 11:00.

• Nationale Molendag. Zie pagina 7.

7 mei 2018
• Openstelling kerkzaal Penninckshuis:
Zie 5 mei.

8 mei 2018
• Openstelling kerkzaal Penninckshuis.
Zie 5 mei.

Nijverdal
• Kermis. Van 8 t/m 11 mei is er weer kermis op
het marktplein in Nijverdal. Locatie: Markplein |
Openingstijden: 13:00-23:00

9 mei 2018
• Openstelling kerkzaal Penninckshuis.
Zie 5 mei.

Nijverdal
• Kermis.
Zie 8 mei

10 mei 2018
• Openstelling kerkzaal Penninckshuis.
Zie 5 mei.

• Rondleiding Centrum Moskee. Bent u nieuwsgierig naar wat er zoal binnen de muren van een
moskee gebeurt? De Centrum Moskee te Deventer biedt gratis rondleidingen aan voor mensen
die graag iets meer willen weten over een
moskee en waar deze precies voor dient. Tijdens
een maandelijkse rondleiding in de Centrum
Moskee maken bezoekers kennis met de islam,
de rituelen en de vele activiteiten die de moskee
biedt. Locatie: Centrum Moskee, Smyrnadwarsstraat 2, | www.deventer.info/moskee
• Overtoomtocht. Een bijzondere vaartocht met
de Enterse zomp. Tijdens deze tocht passeert u
op spectaculaire wijze tweemaal de stuw in de
Regge via een overtoom. Locatie: Botenhuis
achter de IJsfabriek| Entreeprijs: € 16,00. |
Openingstijden: 11:00-15:00

Holten
• Vroege Vogelwandeling. Vroeg op pad met
een vogelkenner. Locatie: Natuurmuseum Holterberg, Holterbergweg 12, 7451JL Holten |
www.museumholterberg.nl | Aanvang: 07:00.

Bathmen
• Skifietstocht in Bathmen.
Zie pagina 7
• Hemelvaartsdag in Bathmen.
Zie pagina 7

Holten
• Dauwwandelen op de Holterberg.
Natuurmuseum Holterberg houdt de traditie in ere
en gaat op Hemelvaartsdag vroeg op pad. Locatie:
Natuurmuseum Holterberg, Holterbergweg 12,
http://www.museumholterberg.nl |
Aanvang: 07:00.

Nijverdal
• Kermis. Zie 8 mei.

Nijverdal
• Doktersbos Rock. Een festivalavond om de
Nijverdalse bands een podium te geven! De
ijzersterke line-up van vanavond: Amnesia, Sad
Biniz en Powderfinger. Locatie: Openluchttheater Nijverdal, Duivecatelaan 11 | www.zinin.com
|Voorverkoop: € 7,50. | Aanvang: 20:00.

Rijssen
• Ronde van Overijssel. Zie pagina 7.
• Vroege Natuurvaart. Geniet in de ochtendgloren van de natuur vanaf het water! Locatie:
Pelmolen Ter Horst, Pelmolenpad 9a |
www.depelmolen.nl | Entreeprijs: € 12,00. |
Openingstijden: 07:00-10:00.
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Een actief
dagje uit,
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Midgetgolf op
onze fantasiebaan,
geocaching &
verjaardagsfeestjes!
Gevestigd aan de rand van het Nationaal Park
de Sallandse Heuvelrug en midden op de
Holterberg bieden wij u een unieke locatie voor
een actief dagje uit, midden in de natuur!

Lunchroom

Gezellig terr
as
& ijssalon!

www.buitengewoonholten.nl

vanaf

€ 47,

50

ONTDEK DE HOlTErbErg iN EEN ElEcTriscHE TOEK!
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• FietsLenteFestival. Tegelijk met de Ronde
van Overijssel vindt er op het Europaplein in
het centrum van Rijssen een FietsLenteFestival
plaats. Volop gezelligheid met vele fiets-activiteiten. Locatie: Centrum van Rijssen, Europaplein |
Aanvang: 12:00.

13 mei 2018

Bathmen

26 mei 2018

Rijssen

• Harmonicadag. Op tweede Pinksterdag /
maandag 21 mei wordt er rondom boerderijk-

Deventer

• Reggestreek Wandeltocht. Een schitterende
wandeling, die je beslist niet mag missen. Het
doel is om zoveel mogelijk volwassenen en
kinderen de recreatieve wandelingen te laten lo-

museum de Pothaar weer een gezellige harmonicadag georganiseerd. Locatie: de Pothaar,
Pothaarsweg 8a |www.depothaar.nl| Entreeprijs:
€ 4,00; Entreeprijs Volwassenen:
€ 4,00 | Openingstijden: 11:00-17:00.

Deventer
• Aspergemarkt op de Oorsprong. Deventer:
Streekmarkt De OorsprongDe Oorsprong organiseert in 2018 weer diverse streekmarkten, dit
maal met iedere editie een thema passend bij het
jaargetijde of seizoen. De streekmarkt op 13 mei
staat in het teken van de koningin der groenten:
Asperges! Locatie: De Oorsprong, Spanjaardsdijk
68 I www.nieuweoorsprong.nl

Nijverdal

• Rosmarie Blaauwboer – Colometa. Theatermonoloog gebaseerd op de roman La placa del
diamant van Merce Rodoreda. Locatie: School
van Frieswijk, Avergoorsedijk 2 |
www.schoolvanfrieswijk.nl

22 mei 2018

• Wandelen door 12 muzikale eeuwen. Ter ere
van Deventer 1250 organiseert Klassieke Muziek
Deventer een wandelconcert op zondagmiddag.
Er klinkt elk uur op vier verschillende locaties
muziek uit twaalf eeuwen. Van Gregoriaans tot
Gershwin en van kamermuziek tot experimentele
muziek. En uiteraard staan ook de Deventer
componisten Sweelinck en Reincken op het
programma. Al wandelend verplaatst het publiek
zich van locatie naar locatie. Locatie: Start Bergkerk, Bergkerkplein 1 | www.klassiekemuziekdeventer.nl | Openingstijden: 13:00-17:00.

14 mei 2018

• Sallandse Heuvelrug Pinksterfair. Zie pagina 9.

Rijssen
• Rijssens Leemspoor. Zie 10 mei.

• Ribs & Blues. Zie pagina 9.

• Expositie ‘De lezer aan het woord’.
De Athenaeumbibliotheek trapt het jubileumjaar
1250 jaar Deventer af met een expositie over
sporen die lezers achterlieten in boeken uit
de collectie. Daar kan Lebuïnus niet ontbreken.
Kom kijken en raak in contact met lezers van
drie, vier of zelfs vijf eeuwen geleden.
Locatie: Athenaeumbibliotheek, Klooster 12 |
www.obdeventer.nl | openingstijden:
09:00-17:00.

23 mei 2018
Deventer
• Expositie ‘De lezer aan het woord’. Zie 22 mei.

24 mei 2018
Deventer
• E xpositie ‘De lezer aan het woord’.
Zie 22 mei.

• Avond4daagse Holten. Zie pagina 7.

• F ietstocht Lebuinusroute. Zie pagina 9.

17 mei 2018

• Mythen: Kunsthistorica Wieteke van Zeil.
Kunsthistorica Wieteke van Zeil: Oog voor detail:
kijken naar kunst. Een goed detail bevat vaak
een wereld van symboliek en betekenis. Kijkplezier en associaties worden verbonden aan het
leven van nu. Locatie: Bergkerk, Bergkerkplein 1
| www.othi.nl | Openingstijden: 20:00-23:59.

• Mythen: Classicus Hein van Dolen.
Classicus Hein van Dolen: De persoon van
Odysseus. Het is de verdienste van de dichter
Homerus geweest dat hij een levensecht portret
van de held Odysseus heeft geschetst waarbij
ook zijn menselijke kant tot zijn recht komt. De
grote kwaliteiten en onuitputtelijke inventiviteit
van de man van duizend listen worden besproken maar ook de negatieve gevolgen daarvan
en zijn kleinmenselijke gebreken.
Locatie: Bergkerk, Bergkerkplein 1 |
www.othi.nl | Aanvang 20.00 uur

19 mei 2018
Nijverdal
• Katoentjestocht. Hij zit er weer aan te komen,
de derde editie van de Katoentjestocht. In de
nacht van 18 op 19 mei a.s. kunnen wandelliefhebbers zich vervoegen bij de Smidse aan het
Hoge Dijkje om zich aan te melden voor de hele,
halve of kwart marathon.

Holten
• E-Bike Tocht Bike Totaal Bloemendal. Op
zaterdag 19 mei organiseert Bike Totaal Bloemendal een E-Bike fietstocht van ongeveer 40
km rondom de mooie natuurgebieden van de
gemeente Rijssen - Holten. Locatie: Tourist Info
Kulturhus Holten, Smidsbelt 6| www.beleefrijssenholten.nl

Nijverdal
• Muziek Onder De Trap. Muziek-onder-de-trap
heeft tot doel een breed publiek kennis te laten
maken met (licht)klassieke en jazzmuziek. Om
de drempel zo laag mogelijk te houden zijn deze
concerten gratis toegankelijk. locatie: Huis voor
Cultuur en Bestuur, W.Alexanderstraat 7, 7442
MA Nijverdal | Aanvang 20.00.

25 mei 2018
Deventer
• Expositie ‘De lezer aan het woord’. Zie 22 mei

• Eerste wedstrijd NK Autocross 2018.
Locatie: Molenweg 22, Haarle |
Openingstijden: 13:00-00:00.

• Geert Groote en de Moderne Devotie wandeling. Zie 28 april.

Bathmen
• Dorpsfestival “ Veur de Bakker “. De Bathmense pop-rockband KABAAL uit Bathmen bestaat in
2018 al weer 35 jaar. Dat wordt groots gevierd.
Met verschillende (gast)artiesten (en natuurlijk
Kabaal), activiteiten, gezelligheid, eten en drinken
kun je gratis genieten van een mooi feestje, zoals
je dat van KABAAL gewend bent. En dat midden
op de Brink in Bathmen in een gigantische
festivaltent. Locatie: Brink, Bathmen | www.veurdebakker.nl | Openingstijden: 16:00-23:59.

• AMCA 2018. Op 25 en 26 mei 2018 jaarlijkse
bijeenkomst van de AMCA. Locatie: American
Motorcycle Museum, Zwolsestraat 63c, 8101 AB
Raalte | http://www.ammh.nl | Openingstijden:
10:00-17:00.

• Overtoomtocht. Geniet van een speciale lange
vaartocht van de Enterse Zomp naar de overtoom. Locatie: Pelmolen Ter Horst, Pelmolenpad
9a, 7461 PT Rijssen | 0548-549382 | http://www.
depelmolen.nl | Entreeprijs: € 16,00 | openingstijden: 11:00-15:00.

21 mei 2018
Nijverdal

Schalkhaar

• Kunstvoer. Zie pagina 9.

• Schalkhaar Life! Zie pagina 9.

pen. Getrainde wandelaars kunnen in hun eigen
tempo flink doorstappen en de langere afstanden
kiezen. Locatie: WayPoint, Rijssensestraat 170,
Wierden, Rijssen | Openingstijden: 08:00-12:00.

Schalkhaar

27 mei 2018
Deventer
• Mythen: Rondleiding Expo in de Bergkerk
Deventer. Beeldend kunstenaar Othilia Verdurmen geeft een rondleiding bij de expositie
Mythen in de Bergkerk. Locatie: Bergkerkplein
1, Bergkerkplein | www.othi.nl | Openingstijden:
14:00-23:59.

Nijverdal
• Slag om Nijverdal - Ride4aSmile. Sterrit in Nijverdal (Overijssel), georganiseerd door Stichting
Ride4asmile. Je kunt deelnemen aan afstanden
van 60 en 110 kilometer. Locatie: Nijverdal

Oldenzaal
• Sur Place toertocht. Sterrit in Oldenzaal
(Overijssel), georganiseerd door Oldenzaalse
Wielerclub. Je kunt deelnemen aan afstanden
van 85, 110 en 135 kilometer. Locatie: Oldenzaal

Schalkhaar
• Regge Coast Shanty festival 2018. In het
centrum van Nijverdal zal op zaterdag 26 mei
het Regge Coast Shanty Festival worden georganiseerd. Locatie: Centrum Nijverdal | Entreeprijs:
gratis | Openingstijden: 12:00-18:00.
• Quo Vadis. QUO VADIS is een groep altijd
enthousiaste zangers en zangeressen met
muzikale belgeleiding van een eigen combo.
Met hun zeer afwisselende repertoire weten zij
de luisteraar te boeien en vaak ook te ontroeren.
Locatie: ZINiN Theater, Willem Alexanderstraat
7c, 7442MA Nijverdal | 0548-612494 | info@
zinin.com | http://www.zinintheater.nl/ | Entreeprijs: € 10,00 | Aanvang: 20:15.

29 mei 2018
Nijverdal
• Avond Wandelvierdaagse Nijverdal. Van 29
mei t/m 1 juni wordt in Nijverdal de jaarlijkse
Avond Wandelvierdaagse gehouden. De tochten
starten elke avond vanaf het Evenemententerrein aan de Koersendijk. Locatie: Evenementenweide, Koersendijk, Nijverdal | Aanvang: 17:00.

30 mei 2018
Nijverdal
• Avond Wandelvierdaagse Nijverdal.
Zie 29 mei.

31 mei 2018
Deventer

• Eerste wedstrijd NK Autocross 2018.
Locatie: Molenweg 22, Haarle |
Openingstijden: 07:00-20:00.

• Korenfestival! Zie pagina 11.

• Mythen: Greetje Bijma. Greetje Bijma, winnares van de Boy Edgarprijs, creëert met haar stem
fantasiewerelden: De Vuurvogel en Het Geheim
van de Zee, improvisaties. Locatie: Bergkerkplein
1, Bergkerkplein | www.othi.nl | Openingstijden:
20:00-23:59.

Lettele

Haarle

• Rododendron wandeltocht. Wandel je mee
over landgoederen langs bloeiende rododendrons in een georganiseerde wandeltocht, de
Rododendrontocht? Locatie: De Koerkamp,
Bathmenseweg 18, Lettele | Deelnameprijs:
€ 4,00; Prijs voor leden: € 3,00.

• Haarles Feest. Feest in Haarle van 31 mei 2018
tot en met 3 juni 2018 met elke dag andere
activiteiten op het programma. Locatie: Haarle |
Aanvang: 20:00.

Raalte
• AMCA 2018. De jaarlijkse bijeenkomst van de
AMCA. Locatie: American Motorcycle Museum,
Zwolsestraat 63c, 8101 AB Raalte | http://www.
ammh.nl | Openingstijden: 10:00-17:00.

Haarle
• Haarles Feest. Zie 31 mei

Holten
• Avondroodtocht. Een romantische vaart over
de Regge met de Enterse Zomp inclusief koffie/
thee en een hapje en drankje. Locatie: Botenhuis
achter de ijsfabriek | Entreeprijs: € 12,00 | Openingstijden: 19:00-21:00.

Nijverdal
• Avond Wandelvierdaagse Nijverdal.
Zie 29 mei

2 juni 2018
Haarle
• Haarles Feest. Feest in Haarle van
31 mei 2018 tot en met 3 juni 2018 met
elke dag andere activiteiten op
het programma. Locatie: Haarle |
Aanvang: 09:00.

Deventer
• Rondleiding Centrum Moskee. De Centrum
Moskee te Deventer biedt gratis rondleidingen
aan voor mensen die graag iets meer willen
weten over een moskee en waar deze precies
voor dient. De rondleidingen in de Centrum
Moskee vinden plaats op iedere 1e zaterdag van
de maand en in mei op de 2e zaterdag.
Locatie: Centrum Moskee, Smyrnadwarsstraat 2 |
www.deventer.info/moskee |
Openingstijden: 13:30-23:59.
• Deventer Zomerkermis. 2 t/m 10 juni.
Zie pagina 11.

• Schalkhaar Life! Zie pagina 9.

Haarle

Holten

• Avond Wandelvierdaagse Nijverdal.
Zie 29 mei.

• IJseltheater Fietstocht. Zie pagina 11

• IJseltheater Fietstocht. Zie pagina 11

Nijverdal

Nijverdal

• Schalkhaar Life! Zie pagina 9.

Olst-Wijhe
Olst-Wijhe

€ 7,25 | Aanvang: 20:00.

1 juni 2018
• Boeldag. Vandaag houdt het Rijssens
Mannenkoor weer haar jaarlijkse boeldag. De
boeldag wordt weer net als vorig jaar een groots
opgezette fair. Locatie: Koorgebouw Rijssens
Mannenkoor, Argonstraat en Butaanstraat,
Rijssen | Entreeprijs: gratis | Openingstijden:
09:00-17:00.

• Dauwpop. Zie pagina 11

Raalte

Rijssen

• Ribs & Blues. Zie pagina 9.

• Historische erfgoedmarkt Deventer. De Historische Vereniging Deventer (HVD) organiseert
in dat kader een grote historische erfgoedmarkt.
Tijdens de markt zijn er korte lezingen, een
debat, muziek en veel meer! Locatie: Lebuïnuskerk, Grote Kerkhof, Grote Kerkhof | www.
historischeverenigingdeventer.nl | Openingstijden: 11:00-16:00.

Haarle

• Ribs & Blues. Zie pagina 9.

Raalte

• Miglia Daventria. De Miglia Daventria is dé
benefiet-oldtimerrally van Overijssel. Met editie
8 willen ze samen met Het Rode Kruis opnieuw
geld ophalen voor >500 stadgenoten met een
beperking. Meer dan 100 deelnemers genieten
van een super atmosfeer, de rit en de wedstrijdLocatie: Deventer - Markelo - Haaksbergen Deventer, Start bij Pouw Deventer, Zweedsestraat
15-18 | migliadaventria.nl | Openingstijden:
09:15-19:30.

Hellendoorn

Raalte

20 mei 2018

Zie pagina 3.

Raalte

Holten

Deventer

• Deventer 1250: Van Riek tot Vork.

Kulturhus Holten, Smidsbelt 6, 7451BL Holten |
0548-801930 | reserveringen@kulturhusholten.
nl | http://www.kulturhusholten.nl | Entreeprijs:

Holten
• Natuurvaartocht. Voor vroege vogels met
de Enterse Zomp. Indien beschikbaar met
aan boord een gids van Natuurmonumenten
of Landschap Overijssel. Inclusief koffie/thee
en een broodje. Locatie: Botenhuis achter de
IJsfabriek | Entreeprijs: € 12,00 | Openingstijden:
07:00-10:00.
• De wereld van de nachtzwaluw. Deze zaterdagavond treden we binnen in de wereld van de
nachtzwaluw, een bijzondere ervaring. Locatie:
Natuurmuseum Holterberg, Holterbergweg 12,
7451JL Holten | 0548-361979 | info@museumholterberg.nl | http://www.museumholterberg.nl
| Aanvang: 21:30.

Nijverdal
• The Great Queen Rats. The Great Queen Rats
uit Italië brengen een fantastische Tribute-show
met de grootste hits van Queen, zoals: ‘We Will
Rock You’, ‘We Are The Champions’,‘Somebody
To Love’ en ‘I Want To Break Free’. Locatie:
Openluchttheater Nijverdal, Duivecatelaan 11,
Nijverdal | 0548-624489 | info@zinin.com |
http://www.zinin.com | Voorverkoop: € 17,50 |
aanvang: 21:00.

Rijssen
• Theo de Rooij Classic. Zie pagina 13.

Holten
• Thelma. De verlegen Thelma verhuist van haar
religieuze familie op het Noorse platteland naar
Oslo om te gaan studeren. Kort na aankomst
krijgt ze een onverwachte epileptische aanval,
die ze voor haar ouders verborgen houdt.
Tegelijkertijd ontmoet ze medestudente Anja,
tot wie ze zich aangetrokken voelt. Locatie:

3 juni 2018
Haarle
• Haarles Feest. Zie 31 mei.

Holten
• Retro Classic toertocht Holten. Zie pagina 13.
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Bezoek onze landerijen
en landgoederen en geniet!

zaterdag 26
& zondag 27 mei 2018
Fietsen en theater
in het fietsgekke salland en Veluwe iJsselvallei geniet je het
laatste weekend van mei van cultuur in de natuur! theater- en
muziekprogramma’s op bijzondere locaties langs de iJssel in
Olst-Wijhe, heerde en epe. Per dag een geheel andere route,
andere locaties en andere optredens. Je vindt in de omgeving volop
overnachtingsmogelijkheden en kunt hier lekker eten en drinken.

Fiets ook mee in het laatste weekend van mei!

Oostermaat | Ossenwaard
De Haere | Nieuw Rande
Kranenkamp-Veldhuizen
Wechelerveld | ‘t Schol
Boxbergen-Lankhorst
Gorsselse Heide

Excursies IJssellandschap 2018
13 mei en 23 sept Fietsexcursie langs de landgoederen
21 mei Dag van het Kasteel – Landgoed De Haere
17 juni Met de boswachter de nieuwe natuur in
15 juli Diersporentocht in de Ossenwaard
31 aug Orkest van het Oosten – Landgoed De Haere
30 sept Excursie Landgoed De Haere
7 okt Excursie Eendenkooi Oostermaet
14 okt Paddenstoelendag Landgoed Nieuw Rande (IVN)

Zie voor volledig excursieprogramma
en informatie www.ijssellandschap.nl

www.ijssellandschap.nl

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP www.ThEATERlANgsdEIJssEl.Nl

Haereweg 4 in Olst | T 0570 - 635 955

VOlg ONs OP

@sTldIJ |

STLDIJ IJTFT Flyer A5 2018 HR.indd 1

Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug in Salland
is ruim, open en héél stil. De uitgestrekte
heidevelden en bossen zijn ideaal om op de ﬁets
of te voet te verkennen. In het BuitenCentrum is
onder andere een restaurant met open haard en
terras, een expositieruimte, een telescoopruimte en
planetarium en een winkel met leuke spullen. Bij
het BuitenCentrum starten diverse uitgezette
wandelingen en ﬁetstochten. Uw dagje buiten
begint binnen bij het BuitenCentrum van
Staatsbosbeheer!
ACTIVITEITENKALENDER
In weekenden en vakanties worden er regelmatig
allerlei activiteiten georganiseerd. Zoals
nestkastjes timmeren, braakballen pluizen, een
wandeling/ﬁetstocht met een natuurgids. Wat
dacht u van een gezellige fair met kramen,
activiteiten en streekproducten. Of een keer ’s
morgens vroeg of met de schemering op pad met
een gids op zoek naar reeën, vogels of een tocht
bij maanlicht of onder de Sallandse zon.

EEN GREEP UIT HET AANBOD:
• Kabouter pad
• Speelbospad met Joep en Jonas
• Dierenvriendjes pad
• Hulpboswachter
• Paardentram
HEIDESLAK
Als je slechter ter been bent, of ontspannen van
de Sallandse Heuvelrug genieten? Stap in de
Heideslak en laat je door de gids van Staatsbosbeheer rondrijden door dit uitgestrekte natuurgebied. De Heideslak is een elektrokar die
stapvoets en geruisloos rijdt.
VOOR INFORMATIE, DATA EN AANMELDINGEN
Kijk op de website van het BuitenCentrum
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/salland/buitencentrum

Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur
Behalve op Koningsdag, Eerste Kerstdag
en Oud- en Nieuwjaarsdag
Gratis ruime parkeergelegenheid

BuitenCentrum De Sallandse Heuvelrug Staatsbosbeheer
Grotestraat 281 | 7441 GS Nijverdal | T. 0548 - 61 27 11 | buitencentrumsallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl

ThEATERlANgsdEIJssEl
19-06-17 15:45
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Nijverdal

Nijverdal

Mariënheem

29 juni 2018
Deventer

7 juni 2018

10 juni 2018

• Toneelvereniging De Gagelspöllers. Een
muzikale cocktail van gedaanteverwisselingen,
sluwe streken en messcherpe klauwen. Als
molenaarszoon Jaap alles kwijtraakt wat hij had,
kan hij nog maar op één vriend vertrouwen:
zijn Poes op Laarzen. Locatie: Openluchttheater
Nijverdal, Duivecatelaan 11, Nijverdal | 0548624489 | info@zinin.com | http://www.zinin.com
| Voorverkoop: € 5,00 | Aanvang: 19:30.

• Midzomerfeesten Mariënheem. Zie pagina 13.

• Oldtimermeeting. Zie pagina 11.

• De Woodstock Tribute Band. Geniet vanavond
van de wervelende show ‘Love and Peace are
Back in Town’ middenin het Doktersbos. Locatie:
Openluchttheater Nijverdal, Duivecatelaan 11,
Nijverdal | 0548-624489, info@zinin.com |
http://www.zinin.com | Voorverkoop: € 12,50 |
Aanvang: 20:30.

Deventer

Deventer

• Mythen: Dichter en Essayist K.Schippers.
Dichter en Essayist K.Schippers: Poëzie en gesprek over waarnemen en herinneren. Locatie:
Bergkerkplein 1, Bergkerkplein | www.othi.nl |
Openingstijden: 20:00-23:59.

• Deventer Speciaalbier Festival. Nederlands’
beste brouwers in het Havenkwartier: gezelligheid, food en live muziek. Locatie: Havenkwartier, Zuiderzeestraat 2, 7411 MC | fooddock.nl |
Openingstijden: 13:00-19:00.

Rijssen

Schalkhaar

• Concert Brusselzaal. De Stichting Stadsmuziek
Rijssen organiseert vandaag een concert in de
Brusselzaal van het gemeentehuis. Deze avond
wordt de nieuwe piano bespeeld door Laura
Troost en is Dwarsfluitensemble Aquaflûte ook
weer van de partij! Locatie: Brusselzaal van het
gemeentehuis Rijssen-Holten, Schild 1, Rijssen |
Openingstijden: 20:00-21:00.

• Hermine Deurloo mondharmonica.
De rising star aan het internationale jazz-firmament, opvolgster van de legendarische
Toots Tielemans. Hermine Deurloo wordt
begeleid door Koos Wiltenburg (bas) en
Thomas Zoetelief (gitaar). Locatie: School
van Frieswijk, Avergoorsedijk 2, Schalkhaar |
www.schoolvanfrieswijk.nl | Openingstijden:
12:00-23:59.

• Bolderfestival. Gezellig muziekfestival voor
jong en oud georganiseerd door het mannenkoor De Holter Korhanen.Locatie: In de tuin van
Hanennös, Beusebergerweg 35, Holten |
Entreeprijs: gratis | Openingstijden: 13:00-18:00.

Nijverdal

8 juni 2018
Deventer

Haarle

• All for Joy. Wil je zo af en toe eens zingen,
maar niet wekelijks op een koor? Wees welkom
bij inloopkoor All for Joy! All for Joy is voor
iedereen toegankelijk, lid worden is niet nodig.
Je betaalt per keer dat je komt. Ze zingen
toegankelijke muziek die vlot meegezongen kan
worden: canons, wereldmuziek, traditionals en
een enkel POP nummer. Locatie: Ichtuskerk,
Holterweg 106 te Colmschate | allforjoy.simpsite.
nl | Openingstijden: 19:30-21:30.

• Sallandse Heuveltocht. Zie 9 juni.

• Goede Maatjes met Raalte, Korenfestival.
Zie pagina 13.

Rijssen
• Pouw Triathlon Rijssen. Vandaag staat de
Pouw Triathlon Rijssen weer op het programma!
Locatie: Zwembad de Koerbelt, Arend Baanstraat
105a, 7461DT Rijssen | 0548-51918 |, gemeente@
rijssen-holten.nl | http://www.rijssen-holten.nl
• Meezingfestijn Shantykoor Riessen. Deze
zaterdagmiddag vult het centrum zich met
gezellige shantyliederen en meezingers. Het
Shantykoor Riessen bestaat vijf jaar en viert
dat vandaag met een meezingfestijn in hartje
Rijssen. Locatie: Centrum, Schild, Rijssen | Entreeprijs: gratis | Openingstijden: 12:30-16:30.

Vriezenveen

• Mythen: Rondleiding Expo in de Bergkerk
Deventer. Beeldend kunstenaar Othilia
Verdurmen geeft een rondleiding bij de
expositie Mythen in de Bergkerk. Locatie:
Bergkerkplein 1, Bergkerkplein | www.othi.nl |
Oeningstijden: 14:00-23:59.

• Gerben Löwik Classic 2018 MTB.
Mountainbiketocht in Vriezenveen (Overijssel),
georganiseerd door Wielerclub Twenterand.
U kunt deelnemen aan afstanden van
35 en 50 kilometer. Locatie: Vriezenveen

• Slangenbeek Tweewielers Tocht. Sterrit in
Hengelo (Overijssel), georganiseerd door RTC
Hengelo. Je kunt deelnemen aan afstanden van
85 en 110 kilometer. Locatie: Hengelo

• Splose feest 2018. Ieder jaar staat het tweede
weekend van juni in buurtschap Espelo in het
teken van het Splose feest. Locatie: Feestterrein
Espelo, Espelodijk 2, Holten

Rijssen

12 juni 2018

• Assist Verzuim Rijsserbergloop. Ook dit jaar
wordt de Rijsserbergloop georganiseerd door
AV Rijssen en wederom op de vrijdagavond! De
afstanden variëren van de 400m t/m de 10 km.
Vanaf 18.00 zullen de eerste lopers van start
gaan. Locatie: Sportpark de Koerbelt,
Arend Baanstraat 107, Rijssen

Rijssen
• Avondfietsvierdaagse. Recreatieve tocht
in Rijssen (Overijssel), georganiseerd door
Tourclub Rijssen. De tocht heeft een afstand van
25km. Locatie: Parkgebouw Rijssen, Oosterhofweg 49, 7461BT Rijssen | 0548-544140 | info@
parkgebouw.nl | http://www.parkgebouw.nl |
Aanvang: 18:30.

13 juni 2018

• Toneelvereniging De Gagelspöllers. Een
muzikale cocktail van gedaanteverwisselingen,
sluwe streken en messcherpe klauwen. Als
molenaarszoon Jaap alles kwijtraakt wat hij had,
kan hij nog maar op één vriend vertrouwen:
zijn Poes op Laarzen. Locatie: Openluchttheater
Nijverdal, Duivecatelaan 11, Nijverdal | 0548624489 | info@zinin.com | http://www.zinin.com
| Voorverkoop: € 5,00 | Aanvang: 15:00.

21 juni 2018
Deventer
• Mythen: Imme Dros. Imme Dros, schrijfster en
vertaalster van de Odysseia: Het Bed van Odysseus. Fragmenten worden gelezen door Harrie
Geelen. Locatie: Bergkerkplein 1, Bergkerkplein |
www.othi.nl | Openingstijden: 20:00-23:59.

• Gerben Löwik Classic 2018 Race. Sterrit in
Vriezenveen (Overijssel), georganiseerd door
Wielerclub Twenterand. U kunt deelnemen aan
afstanden van 75, 90 en 140 kilometer. Locatie:
Vriezenveen

24 juni 2018
Deventer
• Storytrail stadswandeling Deventer
met verhalenverteller. De Storytrail
stadswandeling Deventer is een historische
rondleiding en vertelvoorstelling in één.
De vertellers brengen een aanstekelijke mix
van vrolijke, spannende en soms
bloedstollende sagen en legenden.
Ga mee en geniet van een heerlijk vertelavontuur voor jong en oud! Locatie: Brink, Deventer
www.storytrail.nl/stadswandeling-deventer |
Openingstijden: 14:00-23:59.

Rijssen
• Avondfietsvierdaagse. Zie 12 juni.

14 juni 2018
Deventer

• Kunstfietsroute van Hier tot Ginder. Zie
pagina 13.

• Mythen: Pianist Polo de Haas. Pianist Polo
de Haas: Canto Ostinato van Simeon ten Holt.
Locatie: Bergkerkplein 1, Bergkerkplein |
www.othi.nl | Openingstijden: 20:00-23:59.

Haarle

Rijssen

• Sallandse Heuveltocht. Op 9 en 10 juni zal
de 17e editie plaatsvinden van de Sallandse
Heuveltocht. Locatie: Sporthal Sprengendal,
Veldkampsweide 1a, 7448 RB Haarle |
Aanvang: 08:00.

•A
 vondfietsvierdaagse. Zie 12 juni.

Hellendoorn

16 juni 2018

• Men Marathon Hellendoorn. Locatie: Manege
‘t Oale Spoor, Pastoor Rientjesstraat 85, 7447
GG Hellendoorn | Aanvang: 09:00.

• Vaderdag. Op zondag 17 juni is het
Vaderdag. In Winkelcentrum Boreel ligt
er op zaterdag 16 juni een minigolf
parcours door het gehele winkelcentrum.
Alle kinderen en hun vaders kunnen
meedoen! Daarnaast is er een kids knutselterras:
stropdassen knutselen. Locatie: Boreelplein 45,
Boreelplein, www.boreeldeventer.nl |
Openingstijden: 10:00-23:59.

• Splose feest 2018. Ieder jaar staat het tweede
weekend van juni in buurtschap Espelo in het
teken van het Splose feest. Locatie: Feestterrein
Espelo, Espelodijk 2, Holten

• Regge Survival. De Reggesurvival is in een
aantal jaren uitgegroeid tot een evenement met
een grote naamsbekendheid. Niet alleen uit Nijverdal kent deze survival veel deelnemers maar
ook ver daar buiten. Locatie: A.S.V. Atletics, Van
Heerdtweg 5, 7443 TA Nijverdal | 0548-618844 |
http://www.atletics.nl

Deventer

Hengelo

15 juni 2018
Rijssen

Luttenberg

Holten
• Triathlon Holten 29 en 30 juni 2018.
Zie pagina 15.

Nijverdal

• Men Marathon Hellendoorn. Zie 9 juni.

• Splose feest 2018. Ieder jaar staat het tweede
weekend van juni in buurtschap Espelo in het
teken van het Splose feest. Locatie: Feestterrein
Espelo, Espelodijk 2, Holten

Holten

• Trekkerslep Daarle. Op vrijdag 29 juni en
zaterdag 30 juni wordt er in Daarle een
trekkerslep georganiseerd aan de Bruineveldweg. Locatie: Bruineveldweg, Daarle |
Aanvang: 19:00.

Deventer

17 juni 2018

Holten

Deventer

Daarle

• Nachtvlindernacht op de Holterberg.
Natuurmuseum Holterberg doet ook mee met
de Nationale Nachtvlindernacht: ontdek op een
spannende manier de wereld van de nachtvlinders op de Holterberg. Locatie: Natuurmuseum
Holterberg, Holterbergweg 12, 7451JL Holten
| 0548-361979 | info@museumholterberg.nl |
http://www.museumholterberg.nl |
Aanvang: 21:30.

• Kinderrommelmarkt en Kinderfestijn.
Locatie: Centrum Nijverdal

Hellendoorn

Holten

9 juni 2018

Holten

Nijverdal

Raalte

Nijverdal

• Rijssen zet de Toon. In de muziekkoepel in
het Volkspark geeft het Rijssens Mannenkoor
vandaag een concert. Locatie: Parkgebouw
Rijssen, Oosterhofweg 49, 7461BT Rijssen |
0548-544140 | info@parkgebouw.nl |
http://www.parkgebouw.nl | Aanvang: 20:00.

• Deventer 1250: Lebuïnus Processie.
Zie pagina 13.

• Nationale Modderdag. De Ulebelt laat
zien hoe leuk het is om met modder, water
en zand te spelen, in het kader van de
Nationale Modderdag. Op beide natuurspeelplekken, de Takkenbende (kinderen tot 7 jaar)
en de Waterstam (kinderen vanaf 8 jaar) kunnen
kinderen zich uitleven. Locatie: Ulebelt,
Maatmansweg 3 | www.ulebelt.nl | Openingstijden: 09:00-17:00.

23 juni 2018

Nijverdal
• De Dijk. Wij zijn er bijzonder trots op dat
vanavond De Dijk in het Openluchttheater staat.
Een wens van veel van onze bezoekers gaat
hiermee in vervulling. Al meer dan 36 jaar is
De Dijk een vaste waarde binnen de Nederlandse pop. Locatie: Openluchttheater Nijverdal,
Duivecatelaan 11, Nijverdal | 0548-624489 |
info@zinin.com | http://www.zinin.com |
Voorverkoop: € 27,50.

30 juni 2018
Haarle
• Sallands Mooiste. Zie pagina 15.

Deventer
• Geert Groote en de Moderne Devotie
wandeling. Zie 28 april.
• Zaterdagmiddag Concerten Deventer:
Blokfluitensemble Brisk speelt virtuoze en
hartstochtelijke liedbewerkingen. Het aanbod
van BRISK is opmerkelijk divers. Oude en nieuwe
muziek wisselen elkaar voortdurend af. Het
kwartet maakt bewerkingen van onbekend oud
repertoire, en speelt ook erg veel nieuw voor hen
gecomponeerd werk. Locatie: Broederenkerk,
Broederenstraat 18 | www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl | Openingstijden: 15:00-23:59.

Daarle
• Trekkerslep Daarle. Zie 29 juni

Holten
Triathlon Holten 29 en 30 juni 2018.
Zie pagina 15.

• Beleef de Luttenberg. Wandel je mee in de
magische midzomernacht over de Luttenberg?
Locatie: De Luttenberg, Kerkpad | Vrije gift: gratis
| Aanvang: 22:00.

• Sallands Beste Bulten. Sterrit in Deventer
(Overijssel), georganiseerd door Wielersportvereniging De Zwaluwen Deventer. U kunt
deelnemen aan afstanden van 60, 90 en 130
kilometer. Locatie: Deventer

Nijverdal

Diepenveen

Haarle

• Muziek Onder De Trap. Muziek-onder-de-trap
heeft tot doel een breed publiek kennis te laten
maken met (licht)klassieke en jazzmuziek. Om
de drempel zo laag mogelijk te houden zijn deze
concerten gratis toegankelijk. Locatie: Huis voor
Cultuur en Bestuur, W.Alexanderstraat 7, 7442
MA Nijverdal | Aanvang: 20:00.

• Choral Evensong. Ook in 2018 organiseert
St. Mary´s Anglican Church Choral Evensong
services in de Abdijkerk van Klooster Nieuw
Sion. Een Choral Evensong is een kerkdienst in
de Anglicaanse Kerk die plaatsvindt in de late
middag of avond. De combinatie van muziek en
koorzang en ingebed in een eeuwenoud ritueel
maakt dat zowel mensen zonder kerkelijke achtergrond als mensen uit de Rooms-Katholieke
of protestantse tradities de Choral Evensong zeer
waarderen. Locatie: Abdijkerk van Nieuw Sion,
Vulikerweg 6, Diepenveen | Openingstijden:
19:30-23:59.

• Sallands Mooiste. Zie pagina 15.

Raalte
• Zomermarkt. Zie pagina 15.

1 juli 2018

• Avondfietsvierdaagse. Zie 12 juni

22 juni 2018
Holten
• Overtoomtocht. Een bijzondere vaartocht met
de Enterse Zomp. Tijdens deze tocht passeert
u op spectaculaire wijze tweemaal de stuw in
de Regge via een overtoom. Locatie: Botenhuis
achter de IJsfabriek | Entreeprijs: € 16,00 |
Openingstijden: 11:00-15:00.

Hellendoorn
• Zunnewendefestival. Zie pagina 13.

Hellendoorn
• Rib’s en Polka’s. Muziekevenement in park
de Geuren in Hellendoorn. Locatie: Park De
Geuren, Hellendoorn | | Openingstijden:
13:00-18:00.

Schalkhaar
• Markt van de langste dag op de Oorsprong.
De Oorsprong organiseert in 2018 weer diverse
streekmarkten, dit maal met iedere editie een
thema passend bij het jaargetijde of seizoen.
Locatie: De Oorsprong, Spanjaardsdijk 68,
Schalkhaar | www.nieuweoorsprong.nl |
Openingstijden: 11:00-17:00.

Langlopende
evenementen
• 9 januari - 31 december. Roofvogelshow op
woensdag. Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00
tot 15.00 uur vindt er een roofvogelshow plaats
op het grote grasveld bij de kinderboerderij in
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het Volkspark te Rijssen. Locatie: Kinderboerderij
(Volkspark), Albertsdijk 20, Rijssen
• 31 maart - 6 oktober. Rijssens Leemspoor.
In Rijssen, aan de voet van de Rijsserberg,
ligt een traject van een smalspoor waar zo’n 100
jaar geleden de steenfabrieken hun grondstof
op vervoerden. Je kunt dit spoor bezichtigen en er
een ritje op maken. Locatie: Rijssens Leemspoor,
Markeloseweg 78b, 7461PB Rijssen | 0622022444 | leemspoor@concepts.nl |
http://www.leemspoor.nl
• 24 maart - 31 december. Expositie ‘Oad’.
Een historische archief van reisorganisatie Oad.
Locatie: Museum ‘n Spieker, Kerkhofsweg 8a,
7451 BL Holten
• 27 februari - 18 december.
Rondleiding Canadese Begraafplaats.
Tijdens de rondleiding krijg je informatie
over de bevrijding van Oost- en Noord-Nederland
door de Canadezen, de geschiedenis en
de indeling van de begraafplaats en hoort
u indrukwekkende verhalen over enkele gevallenen die in Holten liggen begraven.
Locatie: Canadese Begraafplaats, Eekhoornweg
10, 7451 HR Holten | 0548-789161 |
http://www.canadesebegraafplaatsholten.nl
• 1 maart - 25 oktober. Roofvogelshow op Erve
Deijk. Gerrit Zandvoort en zijn vrouw Janny geven
met hun roofvogels een show op Erve Deijk.
Locatie: Grasveld Erve Deijk, Churchillstraat 19,
7451 BL Holten
• 9 april - 31 december. Rovers, zangers en
reizigers van bos, weide en zee. Ontdek het
geheim van de vogeltrek en test uw kennis van vogelgeluiden. Locatie: Natuurmuseum Holterberg,
Holterbergweg 12, 7451JL Holten | 0548-361979
| info@museumholterberg.nl | http://www.museumholterberg.nl
• 28 juni - 30 augustus. Hart van Holten.
Elke donderdag vanaf 28 juni t/m 30 augustus
wordt het op de Smidsbelt gezellig met
optredens/live muziek. Locatie: Centrum
van Holten, Smidsbelt
• 13 februari - 23 december. DAVO Bierproeverij. In de stadsbrouwerij van Deventer kun je elke
zaterdag om 16:00 uur en om 17:30 uur meedoen
met een proeverij van 3 verschillende DAVO
bieren. Hier kom je alles te weten over de brouwerij en de fascinerende wereld van bier. Graag
reserveren. Locatie: Stadsbrouwerij Deventer,
Sluisstraat 6 | www.davobieren.nl
• 1 april - 31 oktober. Torenbeklimming
Grote of Lebuinuskerk. Beklim de toren van
de Grote of Lebuinuskerk. Neem de smalle
spiltrap naar de tweede omgang op 46 meter
hoogte (220 treden!) en geniet van het uitzicht
op de kerk en de stad Deventer. Locatie: ingang:
Lebuïnuskerk, Grote Kerkhof 38, Grote Kerkhof,
www.deventer.info/nl/zien-en-doen/doen_/
participant_id,4560/category_id,47/toren-grote-of-lebuinuskerk
• 2 april - 19 mei. De Deventer Koek is al 6
eeuwen houdbaar. In het jaar dat het 1250
jarig bestaan van Deventer gevierd wordt, eert
Museum De Waag de eeuwenoude kruidkoek met
de tentoonstelling Deventer Koek. Al zes eeuwen
houdbaar. Locatie: Museum De Waag, Brink 56 |
www.deventerverhaal.nl
• 1 juni - 31 augustus. Etty Hillesum Centrum.
Tentoonstelling van de Joodse geschiedenis
van Deventer en het leven en werk van
Etty Hillesum in foto’s, films en tekst. Locatie:
Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, |
www.ettyhillesumcentrum.nl

Exposities

Fotograaf: Rob de Wind

• 15 maart - 9 juni. Beelden van een Meubelmaker. 100 Kunsttafeltjes van Bert Aalbers.
Locatie: Rijssens Museum, Kasteellaan 1, 7461PV
Rijssen | 0548-514261 | info@rijssensmuseum.nl |
http://www.rijssensmuseum.nl
• 16 maart - 27 oktober. Expositie ‘40 jaar
Hoolter Daánsers’. Van alles met betrekking tot
het bestaan van de Hoolter Daansers wordt in
deze expositie tentoongesteld. Locatie: Oudheidkamer Hoolt`n, Dorpsstraat 27, 7451BR Holten |
0548-361429 | oudheidkamer-holten@home.nl |
http://www.oudheidkamerholten.nl
• 17 maart - 29 april. Tentoonstelling The Silent
Majority. In de tentoonstelling wordt door de
kunstenaars onderzocht hoe we ons verhouden
tot een samenleving die steeds meer gepolariseerd raakt. Hoe gaan we om met verschillen
tussen mensen? En welke rol kunnen zij als kunstenaar spelen in het mobiliseren en visualiseren
van de stille meerderheid? Locatie: Kunstenlab,
Havenplein 20, Havenplein | www.kunstenlab.nl
• 2 april - 27 september. Een schilderende
boer exposeert. De expositie bevat verschillende
schilderwerken van Broer Pekkeriet. Deze schilderwerken bevatten realistische werken, stillevens
en boerderijdieren. Locatie: Museum Broer een
leven lang boer!, Langstraat 38, 7451ND Holten
| 0573-221555 | broer@eenlevenlangboer.nl |
http://www.eenlevenlangboer.nl
• 1 mei - 25 augustus. Expositie Bertus Sondaar
Harderwijk. De Harderwijkse schilder exposeert
zijn schilderijen. Locatie: Kulturhus Holten,
Smidsbelt 6, 7451BL Holten | 0548-801930 |
reserveringen@kulturhusholten.nl | http://www.
kulturhusholten.nl
• 28 mei - 19 september. Stap uit het doek. Vanaf 28 mei is de expositie “Stap uit het doek” te zien
in de Nagelhoutzaal van het Holtense Kulturhus.
Deze bijzondere expositie is samengesteld door
leerlingen van vwo 5 aan SG Waerdenborch. Locatie: Nagelhoutcollectie Holten, Smidsbelt 6, Holten
• 19 maart - 31 december. Mini Oranje Museum.
Het Mini Oranje Museum omvat een rijke en brede
verzameling objecten gerelateerd aan ons Koningshuis, zoals dat door veel Nederlanders wordt
verzameld. Nu is er de expositie: BEATRIX 80 JAAR
te zien. Locatie: De 3 Ridders, Pontsteeg 24
• 4 februari - 8 december. KUNST BIJ GALERIE
UITERART. Elke eerste zondag van de maand
kun je van 11.00 tot 17.00 uur weer genieten van
schilderijen en beelden (ook in de tuin) bij galerie
UITERART aan de Morgenster 14 in Nijverdal.
Locatie: Galerie UiterArt, Morgenster 14, 7443 LA
Nijverdal | 06-23202382 | uiterart@hotmail.nl |
http://www.uiterart.nl
• 26 maart - 9 juni. BBKK Voorjaarsexpositie.
Onder het motto ‘Bij Braakhekke Kunst Kijken’
toont Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring
een schilderijentoonstelling met werk van Hans
Kerk en zijn dochters Marije en Bernadette.
Locatie: Cultuurhuis Braakhekke, Schoolstraat,
Bathmen, Schoolstraat, www.bbkk.nl
• 17 maart - 17 juni. Kunst in Bedrijf – ZICHTBAAR. Moderne kunst uit de collectie van het
organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. De
expositie is samengesteld door gastcurator
Charles Michels in nauwe samenwerking met
de kunstcommissie van Twynstra Gudde. De
gekozen kunstwerken die normaal in het pand van
Twynstra Gudde hangen of staan zijn nu voor het
eerst ook voor publiek te zien. Locatie: KunstaanZ
Deventer, Brink 16

Overzicht VVV’s en Tourist Info’s
Tourist Info Bathmen
Schoolstraat 6a
7437AE Bathmen
0570-540839
info@bathmen.nl
www.bathmen.nl
Open: ma t/m vr 10-16 uur
en za 10-13 uur.
Tourist Info Daarlerveen
G. Nijlandstraat 1
7687AR Daarlerveen
0546-646086
www.vvvhellendoorn.nl
Tourist Info IJssel
Infocentrum IJssel
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
0570-745040
www.infocentrumijssel.nl
Open: dagelijks 10-17 uur,
gesloten op 1e kerstdag,
oudjaars- en nieuwsjaarsdag

www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-za 10-17 uur,
zo 11-17 uur, 1 nov tot 1 apr
op ma en di gesloten
Tourist Info Heino
Dorpshuus Heino
Marktstraat 7
8141 GA Heino
0572-700212
www.dorpshuusheino.nl
Open: ma t/m vr 9-16 uur,
za 9-12.30 uur
Tourist Info/ VVV Hellendoorn
Dorpsstraat 49
7447 CN Hellendoorn
0548-612729
www.vvvhellendoorn.nl
Open: 1e di in apr t/m herfstvakantie
ma 13-17 uur, di t/m vr 9-17 uur,
za 9-16 uur, in de wintermaanden
gesloten

Tourist Info/ VVV Deventer
Brink 89
(Penninckshuis)7411 BX Deventer
T. 0570-710120
info@vvvdeventer.nl
www.deventer.info
Open: ma: 13 - 17 uur,
di t/m za: 10-17 uur, zo 11 - 16 uur

Tourist Info/ VVV Nijverdal
W. Alexanderstraat 7C
7442 MA Nijverdal
0548-612729
info@vvvnijverdal.nl
www.vvvhellendoorn.nl
Open: ma, woe, vrij,
za : 11-17 uur
Di en do: 11-20 uur

Tourist Info Holten
Kulturhus Holten
Smidsbelt 6
7451 BL Holten
0548-801930
info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma 13-16 uur, di t/m vr 10-16
uur, za 10-13 uur, zo gesloten

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

Tourist Info Holten
Natuurdiorama Holterberg
Holterbergweg 12
7451 JL Holten
0548-361979
info@beleefrijssenholten.nl

Tourist Info Raalte
Bruna
Herenstraat 19
Open: ma 13-18 uur,
di t/m do 9-18 uur, vr 9-21 uur,
za 9-17 uur

Tourist Info Rijssen
The Read Shop
Haarstraat 44
7462 AR Rijssen
0548-366687
info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-vr 9-18 uur, za 9-17 uur,
zo gesloten, do koopavond tot 21 uur.
Tourist Info Rijssen
Rijssens Museum
Kasteellaan 1
7461 PV Rijssen
0548-514261
info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-vr 8-17 uur, za 8-17.30 uur
Tourist Info Wijhe
Primera Schippers
Langstraat 43
8131 BA Wijhe
0570-521307
www.olstenwijhe.nl
Open: di-do 9-18 uur, vrij 9-20 uur,
za 9-17 uur
Informatiepunt
Twents Reggedal
Pelmolenpad 9a
7461 PT Rijssen
0548-549382
Open: april t/m sept ma t/m vr
10.00-17.00 uur.
okt t/m mrt 13.00-17.00 uur.
Week 52 en 1 gesloten
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