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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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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 Tourist Info’s in Salland
of online via: www.deventerwebwinkel.nl.

Fietsen en wandelen:
Actief genieten in Salland
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 bewegwij-

zerde 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.
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
of online te bestellen via:
www.deventerwebwinkel.nl

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 Nederland 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 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)

Natuurmuseum Holterberg, Holten
Natuurmuseum Holterberg organiseert ook dit jaar weer tal van
activiteiten. Maak bijvoorbeeld op
12 en 26 juli een avondwandeling
onder begeleiding van een gids en
verhalenverteller. ’s Avonds komt
het bos tot leven! Of ga op 26
augustus mee op Heide-experience.
De gidsen nemen je mee naar de
mooiste plekjes van de Holterberg en geven je veel informatie.

Speciaal voor kinderen worden er
op maandagen in de zomervakantie
Nature Experiences georganiseerd.
Een ranger van het natuurmuseum neemt de kinderen mee naar
het Bos van Daantje Das voor een
spannende Nature Experience tocht.
Ook is de nieuwe tentoonstelling
“Rovers, zangers en reizigers” te
zien. Ontdek het geheim van de vogeltrek en test je kennis van vogel-

geluiden. Er is veel te ontdekken en
te doen bij deze nieuwe interactieve
en spannende tentoonstelling over
vogels. De tentoonstelling staat tot
eind dit jaar.
Naast deze activiteiten is er nog veel
meer te doen deze zomer in Natuurmuseum Holterberg! Kijk voor
een overzicht van alle activiteiten op
www.museumholterberg.nl

Ruim, open en héél stil. Dat is Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Hier
vind je 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 je 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.

Rondleiding Canadese
begraafplaats Holten. Ontdek het
verhaal achter de graven!
Tijdens schoolvakanties zijn er Open Rondleidingen op de Canadese Begraafplaats. Eerst bezoek je het Informatiecentrum waar je informatie krijgt
over de bevrijding van Oost- en Noord-Nederland. Ook wordt er aandacht
gegeven aan de geschiedenis en de indeling van de begraafplaats. Bij het
bezoek aan het ereveld ontdek je de indrukwekkende verhalen van de gevallenen Canadezen begraven op de Holterberg. Voor meer informatie over
data en prijzen zie www.canadesebegraafplaatsholten.nl

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. Voor informatie of
het maken van een afspraak:
06 51 41 72 40 of www.ijssellinie.nl

Nieuw: Liberation Route
Salland – West 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-West Twente
kun 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 West Twente kun 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.
Meer informatie op www.visitoost.nl/liberationroute
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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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Zomersemarktdag Raalte
Elke woensdag van 4 juli t/m 22 augustus van 09.00 tot 13.00 uur is er in
Raalte een Zomersemarktdag. Op deze markt kan men terecht voor alle
dagelijkse boodschappen, kan je kijken naar oude Sallandse ambachten
zoals kantklossen en manden vlechten, kan er geproefd worden van
streekproducten en is er een snuffelmarkt waar zowel volwassenen en kinderen tweedehandsgoederen verkopen. Elke week is er een ander thema
zoals fietsen, wandelen en sporten.

Lommerdmarkt Rijssen
Elke donderdag vanaf 26 juli t/m 23 aug 2018
De meest bezochte markt in Rijssen
is de Lommerdmarkt in de zomer.
Tijdens deze bekende Lommerdmarkt
bieden zowel kinderen als volwassenen hun mooiste tweedehandse spul-

letjes aan. Voor kinderen is hiervoor
een eigen gedeelte gereserveerd.
Vanaf ’s morgens vroeg worden de
spulletjes al van eigenaar gewisseld
en dat gaat door tot een uur of één.

Aansluitend aan de Lommerdmarkten
is er op 26 juli en 2 en 9 augustus
volop vertier in het centrum van
Rijssen. Er is dan zomermarkt met
Rijssen op straat.

Ervaar het zomergevoel op de Sallandse Heuvelrug
21 en 22 juli, 18 en 19 augustus van 10.30-16.30 uur

Varen met de Enterse Zomp;
een belevenis op het water!
Varen met de zomp is een belevenis. Puur genieten van de prachtige natuur en
de herstelprojecten waardoor de Regge weer meandert. Maar ook spannend
door het unieke ‘overtomen’. Tussen Rijssen en Hancate, in Zuna en Overwater,
liggen twee stuwen en die kun je passeren met een overtoom. Daarvoor vaart
de schipper op een lorrie en met hulp van de accu’s aan boord wordt de lorrie
over de vistrap getrokken. Het klinkt spannend…. En dat is het ook!
Achter de ijsfabriek Ben & Jerry’s in Hellendoorn ligt de zomp “de Schuttevaer”
in het botenhuis. Vanaf 10 juli tot 1 september op dinsdag tot en met zaterdag
tussen 11 en 16 uur zijn er vrije vaarten. Aanmelden hiervoor hoeft niet, je kunt
naar het Botenhuis, (Reggeweg 15a, Hellendoorn) gaan en instappen.
www.entersezomp.nl

Begin de zomer met heerlijk
inspiratie op doen voor binnen en
buiten bij specialisten, smaakmakers
en trendsetters! In een prachtige
bosrijke omgeving kun je genieten
van de fijnste kramen waar je de allerleukste producten kunt shoppen.
Van brocante tot de meest hippe

hebbedingetjes, fashion en zaken
voor buiten & binnen. De culinaire
versnaperingen laten je smaakpupillen het werk doen.
Strijk neer op het verkoelende
terras van het Restaurant Buitengewoon Lekker, terwijl de kinderen

volop genieten. Breng tussen het
zomershoppen door een bezoek
aan ons buitencentrum Sallandse
Heuvelrug en laat je verrassen met
al het moois.
Kortom, genoeg te zien, te proeven,
te horen en te beleven.

Historische
wandelingen Wijhe
In de zomermaanden organiseert de Historische Vereniging Wijhe
rondwandelingen door Wijhe onder leiding van een gids. Er kan
gewandeld worden door het dorp Wijhe, langs de IJssel, over
Landgoed de Gelder en een wandeling met het thema Tweede
Wereldoorlog. Duur van de wandelingen is 1,5 a 2 uur.
Onderstaand de data:
Zaterdag 7 juli
Dinsdag 10 juli
Zaterdag 14 juli
Woensdag 25 juli
Zaterdag 11 augustus
Woensdag 22 augustus

Heemtuin/Dorp
Gelder
Dorp
De IJssel
Dorp
Dorp

’s middags*
19.00 uur
13.30 uur
19.00 uur
13.30 uur
19.00 uur

Waar: verzamelen bij het Wijhes Museum, Kerkstraat 32-34 Wijhe
Wat kost het: € 2,-- per persoon, kinderen € 1,-Aanmelden
Ten minste een dag van te voren is noodzakelijk.
historischeverenigingwijhe@gmail.com
Tel.: 0570-522527 of 0570-522492

Op naar
Nijverdal
In het centrum van Nijverdal kun
je niet alleen shoppen of gezellig
een terrasje pakken. Er zijn ook
verschillende evenementen die een
bezoekje zeker waard zijn. Kom naar
de Midsummer Market op 2 augustus
of naar de kinderrommelmarkt op 1
september. Bekijk imposante rallyauto’s tijdens de Rally Shake Down op 8
september of geniet op 22 september
van bijzondere modeshows. Kortom:
Nijverdal bruist!

Brocante aan de IJssel, Deventer
14 juli, 29 juli, 11 augustus, 25 augustus
Op deze markt tref je naast de bijzondere nostalgische artikelen ook fraai antiek, prachtige brocante, vintage design, nostalgisch speelgoed, antieke kleding en textiel, plattelandsantiek en merkwaardige hebbedingetjes; noem het bric-a-brac. Voor elke liefhebber wat wils. De Franse ambiance draagt bij aan een intieme sfeer.
Door het jaar heen vinden er diverse sfeervolle antiekmarkten plaats in de binnenstad van Deventer onder de noemer ‘Brocante aan de IJssel’. Zowel in de statige Grote of Lebuinuskerk als in de
pittoreske Walstraat. Voor liefhebbers zijn die dagen een extra reden om heerlijk te struinen. Een leuke hoed, een chique sigaartje, een glas champagne en flarden van chansons zijn ingrediënten voor
een ultiem pluk-de-dag gevoel.
www.facebook.com/brocanteaandeijssel
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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.
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

KASTEEL HET NIJENHUIS

MET BEELDENTUIN

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

WWW.MUSEUMDEFUNDATIE.NL

Waarom je Olst-Wijhe niet wilt missen!
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Zeldzaam Mooi Festival,
Worpplantsoen Deventer

Foto: Martin Jehnichen

Zondag 15 juli 2018 van 11.00 – 19.00 uur
Gratis
Tijdens het Zeldzaam Mooi Festival in Deventer geniet je van muziek, een
ontspannen sfeer, pure en eerlijke producten en een bijzondere markt. Op
de markt staan vele marktkramen met de leukste, lekkerste, handgemaakte
en zeldzaam mooie producten uit de regio. Tijdens deze vierde editie van het
Zeldzaam Mooi Festival kun je genieten van muziek van Stichting Muziekkoepel Worpplantsoen en Andor Draait Plaatjes. Kunstenaar Andor Driessen heeft
een prachtige balans gevonden tussen zijn kunst en het draaien van plaatjes.
Op het Zeldzaam Mooi Festival zorgt Andor voor de muzikale omlijsting met
oude vinyl singletjes; jukebox, soul, funk, disco, Franse chansons, jazzy en
pop. Meer informatie op www.zeldzaammooievents.com

Internationaal buitentheaterfestival
Deventer Op Stelten
Vrijdag 6 t/m zondag 8 juli 2018

Kermis Boerhaar
Vrijdag 6 juli t/m zondag 8 juli
Tijdens dit weekend is er genoeg te doen in Boerhaar. Er is niet alleen
een kermis, maar er worden ook tal van activiteiten georganiseerd. Zo
wordt het weekend geopend met het Schuttersfeest en het touwtrektoernooi. Zaterdag is er onder andere een pubquiz en een survival. En
zondag wordt er een fietstocht, brommertoertocht, trekkerslep en een fair
georganiseerd. En uiteraard wordt elke dag afgesloten met muziek van
bands en DJ’s. Kijk voor het programma op: www.kermisboerhaar.nl

Feestweekend Liederholthuis
Vrijdag 6 juli t/m zondag 8 juli
Waan je op het feestweekend van Lierderholthuis even in tropische sferen. Alle
activiteiten van het weekend hangen samen met het thema 'op een onbewoond
eiland'. Zo kan de schooljeugd hutten bouwen, is er een gezellige themaquiz, en
kent de zeskamp dit jaar een echt Expeditie-Robinson tintje. Daarnaast zullen de
bands op vrijdag en zaterdag proberen de temperatuur in de tent flink te laten
stijgen. Dus wat het weer ook doet, het eerste weekend van juli is het tropisch
heet in Lierderholthuis! Zorg dat je erbij bent! Het volledige programma is te
vinden op de website: www.feestweekendlierderholthuis.nl

Deventer is één groot theater met
ruim 150 nationale en internationale
topvoorstellingen in de historische
binnenstad en locaties rondom het
centrum. Het grootste theaterfestival
van Oost-Nederland vindt plaats van
vrijdagavond 6 t/m zondagmiddag
8 juli. Door de specifieke vorm en
artistieke kwaliteit is ‘Deventer Op
Stelten’ uitgegroeid tot toonaangevend
festival voor internationaal
buitentheater. Het programmeren
van voorstellingen op hoog niveau,
zowel in letterlijke als figuurlijke zin,
maakt het festival onderscheidend
ten opzichte van andere festivals.
Van hoogstaand buitentheater tot
openluchtvoorstellingen hoog boven

het publiek, van theater op stelten
tot spektakel op hoog niveau, van
humoristische tot meer ingetogen acts.
Hoogtepunten dit jaar zijn: Olivier
Grossetête met kartonnen torens van 20
meter hoog in het kader van Deventer
1250 jaar, Theater Titanick met de
grootschalige openluchtvoorstelling
‘Alice on the Run’, een heteluchtballon
in ‘Exit’ en Theater Gajes met hun
nieuwe grote pleinproductie ‘Odyssee’.
Evenwichtsspel staat centraal bij
‘Tipping Point’ van Ockham’s Razor,
‘Origami’ van Compagnie Furinkaï, het
onnavolgbare, intieme jongleerspektakel
‘All the Fun’ van Compagnie Ea Eo
en bij ‘ en La Mondiale Générale.

Van innemende dans van Compagnie
Pernette tot rauw muziektheater van
BOT, feestelijk buitentheater met onder
meer twee parades van Remue Ménage,
de negen muzikanten van Le Snob en
ruim 2 meter hoge stelten van Adam
Read. Verder humor en klein circus
van Okidok en Klown Konzept, het
muziekfestival Hoogtevrees en nog
veel meer!
Het festival wordt door ruim 125.000
bezoekers beleefd als een bijzonder,
toegankelijk, feestelijk en hoogstaand
cultureel festival. De toegang is gratis.
Voor enkele voorstellingen zijn tickets
nodig. Meer info:
www.deventeropstelten.nl

Oogstdag Holten
Zaterdag 28 juli
Zaterdag 28 juli vanaf 13.30 uur wordt aan het Beukenlaantje in Holten de
jaarlijkse Oogstdag gehouden, georganiseerd door de “STICHTING OOGSTDAG HOLTEN”. Bezoekers maken tijdens dit evenement een reis door
verschillende landbouwtijdperken en kunnen met eigen ogen zien hoe het
oogsten van graan er in vroeger tijden aan toe ging. Maar ook de moderne technieken voor het maaien van graan worden getoond. Tevens zijn er
streekproducten te koop en zijn er demonstraties van oude ambachten.

Deventer Stadsfestival , Rijsterborgherpark
Zaterdag 21 juli
De derde editie van het Deventer
Stadsfestival vindt dit jaar plaats
in het Rijsterborgherpark in
Deventer. Het festival kenmerkt zich
door de gemoedelijke sfeer, het

brede aanbod voor jong en oud
gecombineerd met lekker eten
en topartiesten. Dit jaar zijn
publiekstrekkers onder meer Waylon
en Lil’ Kleine, de toevoeging van

een tribute-podium en
natuurlijk de vele activiteiten voor
het gehele gezin. Voor het
volledige programma en tickets:
www.deventerstadsfestival.nl
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Lekker kamperen!

Zaal/Restaurant
“De Remise”
Voor al uw:
Bedrijfsfeesten, familiefeesten en Boerengolf
NIEUW: HAPPEN EN TRAPPEN!
(De enige échte culinaire fietstocht)

Kijk op www.krieghuusbelten.nl voor meer aanbieding!

*uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

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

vanaf

€ 47, 50

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

Lunch
Borrelen

ONTDEK DE HOLTERBERG
IN EEN ELECTRISCHE TOEK!

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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Dagje Hellendoorn
Dinsdag 7 augustus

Deventer Boekenmarkt, de
Grootste van Europa
Zondag 5 augustus
De 30e editie van dit nationaal bekende evenement, met 878 boekenkramen
langs de IJsselkade en in de historische binnenstad. Ruim 6 kilometer boekenmarkt, met deelname van gerenommeerde boekhandelaren en antiquariaten uit geheel Nederland. Door het grote aantal kramen is de Deventer
Boekenmarkt uitgegroeid tot de grootste van Europa. Het aanbod varieert van
kinderboeken tot poëzie, van literatuur tot strips en van boeken over sport tot
geschiedenis. De Deventer Boekenmarkt wordt jaarlijks bezocht door meer
dan 100.000 bezoekers en interesseert een breed publiek voor het antiquarische- en tweedehands boek. De Deventer Boekenmarkt vindt jaarlijks plaats
op de eerste zondag van augustus. De markt begint officieel om 9.30 uur en
duurt tot 17.30 uur. Tevens is er een programma met theateracts, muziek,
kunst en speciale exposities. De toegang is gratis. Meer info:
www.deventerboekenmarkt.nl. Op zaterdagavond 4 augustus, de vooravond
van de Boekenmarkt, vindt het jaarlijkse poëziefestival Het Tuinfeest plaats.
Rondom Theater Bouwkunde dragen meer dan 30 dichters voor uit eigen
werk in het intieme decor van middeleeuwse kloostertuinen.
Meer info/kaartverkoop: www.hettuinfeest.nl

Tijdens het jaarlijks Dagje Hellendoorn is er voor jong en oud van alles
te beleven. Men kan een kijkje nemen in de bijzondere wereld van landbouwmachines en tractoren. Voor de vele liefhebbers zijn er allerlei oude
brommers te zien. Verder worden er in en rondom de museumboerderij
Erve Hofman aan de Hofmanstraat demonstraties gegeven van allerlei
oude beroepen, zoals karnen, brood bakken, houtsnijden en klompen maken. Er wordt gedorst met een antieke dorsmachine en op de
ouderwetse manier met een vlegel. Ook is er een miniatuur dorsmolen
te bezichtigen. Men kan genieten van weven, spinnen, kantklossen, zandstrooien en allerlei andere oude ambachten. Een bezienswaardigheid is
altijd de hoefsmid die een paard beslaat. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een vakman of vakvrouw aanwezig. Natuurlijk is ook de
Oale Smederieje geopend waar de smeden hun spectaculaire kunsten
met het laaiend vuur, aambeeld en blaasbalg laten zien.
Het Dagje Hellendoorn is een activiteit van de Stichting Oald Heldern in
samenwerking met de Vereniging Oale Ambachten.De toegang is gratis.
Bezoekers van het museum betalen slechts € 1,-

De boer op fietstocht, Holten
Woensdag 8 augustus
De agrarische PR-club Landbouw
Holten, heeft weer een aantal interessante agrarische bedrijven bereid
gevonden om je te laten meekijken
en meegenieten van de dagelijkse
werkzaamheden op hun bedrijf. Welke dat zijn, blijft nog even een verrassing! Voor fietsers en tevens auto’s is
er een prachtige route uitgezet van

25 km langs verschillende landbouwbedrijven en aanverwanten. Doel
is om mensen een kijkje achter de
schermen te geven van verschillende
agrarische bedrijven op het platteland en hiermee meer inzicht, begrip,
openheid van bedrijven te geven aan
alle belangstellenden.Onderweg is er
voldoende drinken en versnaperin-

gen verkrijgbaar. Kortom; een leuk
en leerzame dag, geschikt voor alle
leeftijden! Vertrekpunt van deze route
is Tourist Info Kulturhus Holten, waar
je de route kunt kopen tussen 10.00
uur en 13.00 uur ’s morgens.
Tourist Info Kulturhus Holten, Smidsbelt 6, Holten

Tour de Terras 1250, De Brink Deventer
Zaterdag 28 juli 2018 vanaf 20.00 uur
Tour de Terras is een avond lang live-muziek en ander vermaak op
ruim 14 podia rondom de terrassen op stadsplein de Brink.
Diverse artiesten geven afwisselend ‘’acte de présence’’ en tonen
hun kunsten. Ieder kwartier wisselen de bands elkaar af, zodat jij rustig
van je drankje op het terras kunt genieten. Dit jaar staat Deventer centraal:
alle bandjes hebben een connectie met Deventer en laten deze connectie
in muziek ten oren brengen.

Luttenbergsfeest
Donderdag 9 augustus t/m zondag 12 augustus
In Luttenberg, de enige echte parel van Salland dat dit jaar 700 jaar bestaat,
wordt weer een nieuwe editie van het Luttenbergsfeest gevierd. Het feest bevat
dit jaar spectaculaire onderdelen zoals het Gatgraven, Kratstapelen en natuurlijk het zondagmiddagspektakel met daarbij het alom bekende Zwientie tikken.
Dit alles speelt zich af op de kerkweide midden in het centrum van Luttenberg.
Daarnaast is er op zondag in de straten rondom het feestterrein een gezellige
braderie. Mocht je geen genoeg krijgen van dit prachtige feest dan is het ’s
avonds ook goed vertoeven in de grote feesttent met elke avond live muziek.
Gedurende het hele weekend draait de kermis volop en zijn de straten in het
dorp prachtig versierd. www.luttenbergsfeest.nl

Farmstaclerun, Heino
Zondag 22 juli
Een obstaclerun in boerentijd? Dat kan alleen in Heino. Hier wordt alweer
de 4e editie van de Farmstaclerun georganiseerd. 'Stoere Boeren' zullen
over een parcours met verschillende obstakels rennen, klimmen en
zwemmen. De routes leiden door de modder, langs de varkens, onder
hooibalen en over landbouwvoertuigen. www.farmstaclerun.nl

Foto: Harry Broeze

Standwerkersconcours
op de markt,
Rijssen
Maandag 6 augustus
Tijdens de reguliere maandagmorgenmarkt (09.00 uur
t/m 13.00 uur) wordt er een
standwerkersconcours georganiseerd. De standwerkers
doen hun uiterste best om de
mooiste, leukste, grappigste
presentaties te geven om
zodoende zoveel mogelijk producten proberen te verkopen
op de markt. Laat je verleiden!
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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!

www.buitengewoonholten.nl

Lunchroom

Gezellig terr
as
& ijssalon!
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Stöppelhaene Sallands Oogstfeest, Raalte
Woensdag 22 t/m zondag 26 augustus
Van oorsprong is Stöppelhaene een
oogstdankfeest, een oud gebruik
dat in vroeger tijden werd gevierd
aan het einde van de roggeoogst.
Na een periode van hard werken als
het graan vanaf de akkers naar de
boerderij was vervoerd, was het tijd
om in kleine kring feest te vieren.
Stöppelhaene begint eind juli (de
zaterdag rond de feestdag van Sint
Joapik) met het met de hand maaien
en binden van de rogge tijdens de
Roggemaaiersdag. Het moderne

Stöppelhaenefeest wordt elk jaar
in Raalte gevierd in de laatste week
van augustus. De springlevende
tradities zijn nog altijd zichtbaar.
Naast o.a. de kermis, de braderie
en de vele activiteiten kun je op
donderdag 23 augustus genieten
van de oogstcorso met tientallen
praalwagens, diverse loopgroepen,
muziekkorpsen, kindergroepen,
dansgroepen en prachtige koetsen
inclusief de speciale koets mét de
Oogstkoningin en haar hofdames.

Ook tekent men voor optredens
van bekende artiesten; dit jaar
o.a. André Hazes jr, Racoon,
Lil’ Kleine, Chef’ Special,
Miss Montreal, Di-rect en Nielson.
De traditionele Boerendag op
vrijdag 25 augustus is tevens een
aanrader. Je vindt er een markt vol
ambachten, een kijkje in
het boerenleven en diverse
streekproducten. Kijk op
www.stoppelhaene.nl voor
het volledige programma.

De Hoolter Museumdag:
Mooie fietsroute voor toeristen
en Holtenaren
Woensdag 15 augustus
De gezamenlijke Holtense musea en cultuurhistorische instellingen houden
op woensdag 15 augustus voor de negende keer de Hoolter Museumdag. Een
Holtense Museumdag die in het teken van “Dansen” zal staan. Alle deelnemers
zullen hier op een of andere manier op inspelen. Die dag zullen “De Hoolter
Daânsers” en “De Wieringer Dansers” op alle locaties demonstraties geven.
Op de Hoolter Museumdag zijn alle deelnemende musea en cultuurhistorische
instellingen geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Niet alleen leuk voor toeristen,
maar ook voor Holtenaren.
De volgende musea en cultuurhistorische instellingen nemen deel
aan de Hoolter Museumdag:
Oudheidkamer Hoolt’n, Dorpsstraat 25-27
Broer een leven lang boer, Langstraat 40
Collectie Nagelhout, Kulturhus Smidsbelt 6
De Koffiemölle, Koffiemolenmuseum Schreursweg 5
Natuurmuseum Holterberg, Holterbergweg 12
De Diekerhookse Mölle “De Hegeman”, Dijkerhoekseweg 22

Ringsteken in Hellendoorn
Maandag 20 augustus vanaf 19.00 uur
Ieder jaar wordt traditiegetrouw het ringsteken georganiseerd in het
Hellendoornse dorpscentrum. Het door de menclub “De Helderse Voerleu” georganiseerde evenement trekt al jaren veel publiek. Met prachtig
versierde koetsen en in stijl geklede koetsiers en bijrijders rijdt men door
de Dorpsstraat in een poging om tijdens het rijden een vijftal ringen aan
de stok te steken. En dat gaat lang niet iedereen even goed af.
Het ringsteken wordt op de vooravond van de Hellendoornse
Schapenmarkt gehouden.

De Heinose Pompdagen: 5 dagen
gezelligheid en plezier!
Woensdag 15 augustus t/m zondag 19 augustus
De Pompdagen: Hét volksfeest van Heino en omstreken, dat jaarlijks
vanaf de derde woensdag van augustus uitbundig wordt gehouden.
Tijdens De Pompdagen barst het van de festiviteiten. Er zijn gezellige
activiteiten voor jong en oud van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. De
publiekstrekkers tijdens de Pompdagen zijn de Donderse Markt, Kermis,
Het Erfhuus: Spectulaire Veiling van variëteiten, Loop naar de Pomp / Kidsrun, Daggie Old Heino en de Pomptoertocht. Er is altijd wat te beleven
in de Hof van Rakhorst. De kom van het dorp is volledig autovrij en heeft
tijdens deze feestelijke dagen plaats gemaakt voor gezellige terrasjes en
diverse podia. Overdag zijn er veel activiteiten en ’s avonds in elke hoek
van het dorp een aantrekkelijk muziekprogramma. Kijk voor meer info,
het laatste nieuws en het volledige programma op: www.pompdagen.nl

Schapenmarkt in Hellendoorn
Dinsdag 21 augustus
In de derde week van de bouwvak
begint de schapenmarkt met
de traditionele afdaling van
ruim 100 schapen vanaf de
Hellendoornse Berg. Voorafgegaan

door de schaapsherder en de
dorpsomroeper Klepperderk
trekt de kudde het dorp binnen.
De schapenmarkt is een gezellige
markt waarbij er vooral veel

belangstelling is voor de braderie,
rommelmarkt en demonstraties
van oude ambachten en de
boerendansers. De schapenmarkt
begint om 9:00 uur.

Film op de Brink, Deventer
Donderdag 23 t/m zaterdag 25 augustus
Van donderdag 23 tot en met
zaterdag 25 augustus wordt de
Brink in Deventer, volgens velen
het mooiste plein van Nederland,
omgetoverd tot een grote, gratis
toegankelijke openluchtbioscoop.
Op een groot doek voor de Waag

worden vanaf 21.30 uur de
beste films vertoond. Op
alle avonden zijn stoelen
geplaatst op de Brink, maar
filmkijkers kunnen ook met
hun eigen kleedje, stoel of iets
dergelijks aanschuiven of plaats

nemen op een van de vele
terrassen op de Brink. Eén
van de vertoonde films zal
‘Three Billboards Outside Ebbing’
zijn. Houd www.filmhuisdekeizer.nl
in de gaten voor de bekendmaking
van de andere twee films.
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MOOI TERRAS/HEERLIJK UIT ETEN/FEESTZALEN

Oorlogs- en Vredesmuseum

WWW.EETTAPPERIJBIJSTERBOSCH.NL
IJSSELDIJK 85 • 8196 KC WELSUM • 0570-561470

WWW.DESTUURMANSKOLK.NL

Heerlijk genieten langs de prachtige IJssel
op de grens van de Veluwe en Salland
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Beleef de Paarse Loper op de Sallandse Heuvelrug
De tweede helft van augustus verandert Nationaal Park De Sallandse
Heuvelrug elk jaar weer in een
prachtige paarse zee van bloeiende
heide. De Paarse Loper wordt als
het ware voor je uitgerold! Om van
dit schouwspel te kunnen genieten
worden er allerlei activiteiten in
de periode van 18 augustus tot en
met 2 september georganiseerd.
Onderstaand een aantal activiteiten
uitgelicht.

het werk doen. Op 20 augustus is
er een spannende Nature Experience tocht. Een ranger van het
natuurmuseum neemt de kinderen
mee naar het Bos van Daantje
Das voor een spannende nature
experience tocht. De kinderen
worden betrokken bij verschillende
natuurexperimenten. Als afsluiting
van de tocht krijgen de kinderen
een “Nature Experience” diploma
én een ijsje.

Er is een zomerfair op 18 en 19
augustus. In een oase van groen,
in een prachtige bosrijke omgeving
staan de fijnste kramen waar je de
allerleukste producten kunt shoppen. Van brocante tot de meest
hippe hebbedingetjes, fashion, zaken voor buiten & binnen, rondom
en in je huis. De culinaire versnaperingen laten je smaakpupillen

Op verschillende dagen is er een
workshop met vers hout. Tijdens
de workshop leer je omgaan met
eenvoudige handgereedschappen
als bijl, haalmes, en splijtijzer. Je
zult zien dat ook jij op eenvoudige
wijze prachtige werkstukken kunt
maken uit vers hout. Er worden
verschillende wandelexcursies
onder begeleiding van gidsen

georganiseerd. Je kunt bijvoorbeeld op zoek naar nachtvlinders,
vleermuizen of wild , en schemertocht maken, of op zoek naar de
historie van de Sallandse Heuvelrug. Een 3 daagse wandelexcursie
is ook mogelijk: De Eindeloze
Heuvelentocht.
Fietsliefhebbers kunnen van
hoog naar laag fietsen tijdens
een fietstocht met een gids op
22 augustus. Onderweg vertelt
de gids je over het ontstaan van
het gebied, en wijst hij je op de
sporen uit het verleden door ijs
of door de mens nagelaten.
Soms is het stevig trappen: tegen
de heuvels op, of vals plat. Als
beloning wacht je boven een
prachtig uitzicht. Voor het
volledige overzicht kun je kijken
op www.paarseloper.nl

Smaek in ’t Park, Wijhe

Deventer 1250 jaar: Grote Kick-Off

Zondag 2 september

Donderdag 30 augustus t/m zondag 2 september

Het kleinschalige food- en loungefestival ‘Smaek in ’t Park’ vindt dit jaar plaats op zondag 2 september a.s.
tijdens de Wiejese Diekdaegen. Het park Wijhezicht staat van 14.00 tot 19.00 uur in het teken van smaak en
vermaak. Jong en oud, brak en fris: feestgangers kunnen op zondagmiddag heerlijk uitrusten in het park,
met uiteraard een smakelijk hapje en drankje bij de hand. Tijdens ‘Smaek in ’t Park’ wordt het park Wijhezicht
omgetoverd tot een gezellige foodmarkt. Dit jaar zullen nog meer mobiele keukens en vintage foodtrucks uit de
regio ter plekke de meest lekkere en bijzondere hapjes bereiden. Op het menu staan pure en lokale gerechten,
maar de internationale keukens zullen ook zeker niet ontbreken. www.diekdaegen.nl

Grote Kick-Off in 2018 grootser dan ooit in verband met het 1250 jarig bestaan
van Deventer. Grootse artiesten komen naar Deventer, o.a.: De Jeugd van Tegenwoordig op 30 augustus, ANOUK op 31 augustus, Groots Hollands met Jannes
en Jaman op 1 september en Orkest van het Oosten met gastoptreden van Rob
Dekay op 2 september. Kijk op www.deventer1250.nl voor meer informatie over
het programma en tickets.

Zomerfeesten Wesepe
Vrijdag 10 t/m zondag 12 augustus
Een jaarlijks terugkerend tentfeest voor Wesepe en omliggende buurtdorpen. Drie dagen lang wordt er feest gevierd
en activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Activiteiten die onder andere georganiseerd worden zijn; vogelschieten, de cross, mountainbiketocht, bubblevoetbal en watervolleybal. Naast deze activiteiten is er drie dagen lang
een kermis en treden er verschillende bands en DJ’s op. Meer informatie op: www.zomerfeestenwesepe.com

Fisherman’s Friend StrongmanRunand StrongSisterRun
Zaterdag 1 september
StrongmanRun
De moeder der obstacle runs!
Sinds 2012 de eerste obstacle run in
Nederland. De mooiste en één van
de zwaarste obstacle runs van Nederland voert je over een uniek parcours
over de prachtige Sallandse Heuvelrug en door het Reggedal. Ruim
40 unieke, uitdagende obstakels,
klimmen en klauteren, in de modder
en door water; een feestje van start
tot finish!!
Deelnemers kunnen kiezen uit
drie afstanden; 7, 12 of 21 KM.
De StrongmanRun staat garant voor
een stukje ultieme beleving: 60.000
man enthousiast publiek, 5 hotspots
met muziek en gezelligheid. En een
start- en afterparty op de Start/Finish
Area met deelnemers èn publiek!
Ieder jaar lukt het de organisatie

om een gezellige, sportieve sfeer te
creëren, die door deelnemers en toeschouwers bijzonder wordt gewaardeerd.Meer informatie over de
StrongmanRun is te vinden op:
www.strongmanrun.nl

Zondag 2 september
StrongSisterRun
Dit jaar kun je bij de StrongSisterRun in Hellendoorn kiezen uit twee
afstanden; een parcours van 5 KM
of 10 KM. Welke je ook kiest, beide
parcours gaan dwars door de
bossen, weilanden en over de fikse
heuvels van de Sallandse Heuvelrug.
Reken er maar op dat je meerdere
keren nat gaan worden en na de
onvermijdelijke modderpoelen en
schuimbaden van top tot teen onder
de modder zit!

IT’S MORE THAN A RUN,
IT’S A GIRLS DAY OUT!
Bij de StrongSisterRun gaat het niet
om de eerste plek maar gaat het
erom dat je een leuke dag met je
vriendinnen beleefd. Het thema voor
dit jaar van de StrongSisterRun Hellendoorn is dan ook niet voor niets;
WE’VE GOT THE POWER!
Met lekker eten, drinken en als climax
een fantastische run met 2 nieuwe
parcours, uitdagende hindernissen
en hééél veel modder en schuim.
De StrongSisterRun is een aanrader
voor alle vrouwen van Nederland,
of je nu geregeld mee doet aan een
obstacle run of al jaren niet meer in
de touwen bent geklommen.
Meer informatie
www.strongsisterrun.nl

14

Sallandse He�elrug - 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
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Bathmense Kunstmarkt
Zaterdag 1 september 2018

Diekdaegen Wijhe
Donderdag 30 augustus t/m zondag 2 september

Deze unieke kunstmarkt is dé
ontmoetingsplaats voor kunstenaars
en kunstliefhebbers uit binnen- en
buitenland. De kunstmarkt biedt
de bezoekers de mogelijkheid een
grote collectie kunstwerken te zien.
Een zorgvuldige selectie zorgt voor
een hoog niveau, grote diversiteit en
een breed aanbod van technieken
en disciplines zoals schilderijen,
beelden, keramiek, fotografie, sieraden, glas en textiel. De Bathmense

Kunstmarkt biedt onder andere een
platform aan jonge kunstenaars;
naast oude bekenden is er ook
werk van veel nieuwe kunstenaars
te bewonderen. De dorpskern van
Bathmen met zijn sfeervolle kerk en
authentieke Brink wordt met ca. 80
kramen omgetoverd tot een prachtig
kunstzinnig evenement. Daarnaast
staan nog vele andere activiteiten op
het programma zoals demonstraties
door kunstenaars, diverse soorten

muziek, kinderactiviteiten, bespeling
van het carillon, verloting en de
uitreiking van de Juryprijs. Ook een
hapje en een drankje zijn ruimschoots verkrijgbaar. Kortom, een
evenement voor jong en oud. De
organisatie hoopt, naast de deelnemende kunstenaars, veel bezoekers
te mogen verwelkomen.
Voor meer informatie:
www.kunstmarktbathmen.nl

Van donderdag 30 augustus tot en met zondag 2 september is het groot
feest in Wijhe. De zomer kan dan op een grandioze, feestelijke en zonnige
wijze afgesloten worden met de 25e editie van de WIEJESE DIEKDAEGEN.
In dit jubileumjaar zit het programma vol met mooie activiteiten.
Bijna teveel om op te noemen. Van een seniorenmiddag tot een junioren
zeskamp. Van een Rommelmarkt XXL met brocante markt en Standwerkers Concours tot aan een Keltisch Festival waar je je in Ierland waant.
Maar er is nog veel meer zoals een Oecumenische kerkdienst, het
foodfestival Smaek in ’t Park en het straatfestival Wijhe dat elk jaar duizenden bezoekers naar Wijhe trekt. Dat is nog niet alles, want elke dag is er
kermis en elke avond is er een muziekprogramma met band en DJ’s. Dit
moet je een keer ervaren! Meer informatie op www.diekdaegen.nl.

Olster Feest, Olst
Woensdag 12 t/m zondag 16 september 2018
De derde week van september staat het dorp Olst weer op z’n kop, want
dan begint het Olster Feest 2018. Gedurende deze week zijn er vele
festiviteiten voor jong en oud. Zo wordt er op zaterdag de jaarmarkt Olst
georganiseerd, één van de grootste markten van de regio met honderden
kraampjes en duizenden bezoekers. www.olsterfeest.nl

DAVO Bieren Festival, Deventer
Zaterdag 8 september
Bier, BBQ en muziek! De beste
ingrediënten voor een daverend
Bierfestival! Houd je van speciaalbier,
lekker eten, vette muziek en een
goede sfeer? Dan is er speciaal
voor jou een festival georganiseerd
waarvan de toegang gratis is! Proef
tijdens dit spektakel de nieuwste

Raalte, in de smaak!
Vrijdag 7 t/m zondag 9 september 2018
Waar vind je een festival dat alle zintuigen weet te prikkelen? Nou, in Raalte
dus! In het festival ‘In de Smaak’ komen alle zintuigen (tastzin, reukvermogen,
gehoor, smaakpapillen en ogen) bij elkaar. Drie dagen lang laten de mooiste
restaurants uit de gemeente Raalte zien tot welke culinaire prestaties ze in staat
zijn. Het publiek krijgt een unieke kans om tegen een zacht prijsje kennis te maken met allerlei kleine voor-, hoofd- en nagerechten. En daar hoort natuurlijk
een passend drankje bij.
Wanneer?
De derde editie van ‘In de Smaak’ wordt gehouden op vrijdag 8 september
(18.00-22.00 uur), zaterdag 9 september (13.00-22.00 uur) en zondag 10
september (13.00-19.00 uur) 2017. De organisatie presenteert vele ingrediënten die samen een smakelijk menu maken onder het motto: Proeven, Beleven
en Genieten!
Waar?
‘In de Smaak’ wordt gehouden op het parkeerterrein van de Herenhof (achter
café De Gouverneur), in het centrum van Raalte.
Meer informatie: www.indesmaakraalte.nl

bieren en proost met één van de
brouwers.
Overdag geniet je van de fijnste
zomerdeunen met een DAVO biertje
op het terras en de heerlijke BBQ met
een ‘speciaal sausje’ van El Popo.
De avond staat in het teken van het

Rocken bij de americana en rootsrock
van Mitch Rivers. Tot slot, als al het
live geweld gepasseerd is, maken we
er graag binnen nog een feest van en
vergeet vooral de woorden van onze
hoofdbrouwer (Arnoud) niet: ‘Er mag
gedanst worden!’ Proost!
www.davobieren.nl
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22 t/m 26 aug 2018

Vijf dagen feest
voor jong & oud!

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

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
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Winkelen en
markten in Salland
Koopavonden

BATHMEN
Koopavond: vrijdagavond
DEVENTER
Koopavond: centrum donderdagavond,
buitenwijken vrijdagavond
HEETEN
Koopavond: vrijdagavond
HEINO
Koopavond: vrijdagavond
HELLENDOORN
Koopavond: donderdagavond
HOLTEN
Koopavond: donderdagavond
NIJVERDAL
Koopavond: donderdagavond
OLST
Koopavond: vrijdagavond
RAALTE
Koopavond: vrijdagavond
RIJSSEN
Koopavond: donderdagavond
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 8.00 - 12.30 uur
Warenmarkt,
do 8.00 - 13.00 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
Warenmarkt ’t Schild,
ma 8.00 - 13.00 uur
za 9.00 - 17.00 uur
SCHALKHAAR
Warenmarkt centrum,
do 13.30 - 17.00 uur
WESEPE
Warenmarkt centrum,
do 10.00 - 13.00 uur
WIJHE
Warenmarkt Marktplein,
di 8.30 - 12.00 uur

Agenda van dag tot dag:
Van 2 juli 2018 t/m 9 september 2018
6 juli 2018
• Avondroodtocht. een romantische vaart over
de Regge met de Enterse Zomp inclusief koffie/
thee en een hapje en drankje. Locatie: Botenhuis
achter de IJsfabriek | Openingstijden: 19:3021:30 | Entreeprijs: € 12,00.

Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle (Hellendoorn)
| Openingstijden: 12:00-15:30.

Luttenberg

• Deventer Op Stelten. Zie pagina 7.

• Profile Roy Seine Kermistoer. Fietstoertocht
georganiseerd door fietstoerclub Heikera uit
Heino. Locatie: d’Olde Wettering, Kerkslagen 2,
Lierderholthuis | openingstijden: 08:00-12:00 |
Deelnameprijs: € 4,00.

• Historische festival en roggemaaiersdag.
Het Historisch Festival een Jaarlijks
terugkerend evenement, met honderden
oude trekkers, oldtimer auto’s, oude
motoren, brommers, alsmede vele stationaire
motoren, stands en demonstraties. Locatie:
Museum De Laarman I Butzelaarsstraat 60 I
www.delaarman.nl

Lierderholthuis

Nijverdal

17 juli 2018

• Kermis Lierderholthuis 2018. Zie pagina 7.

• KSW Sprookjesconcert. Vanmiddag verandert
het Openluchttheater op magische wijze in
een Sprookjesbos! Muziekvereniging KSW zal
betoverende muziek ten gehore brengen en u
kunt getuige zijn van een prachtig én spannend
sprookje. Locatie: Openluchttheater Nijverdal,
Duivecatelaan 11, Nijverdal | 0548-624489 |
info@zinin.com, http://www.openluchttheaternijverdal.nl/ IAanvang: 14:00.

Nijverdal

Deventer

Deventer
• Rondleiding Centrum Moskee. Tijdens een
maandelijkse rondleiding in de Centrum Moskee
maken bezoekers kennis met de islam, de rituelen en de vele activiteiten die de moskee biedt..
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
• Deventer Op Stelten. Zie pagina 7.

Nijverdal
• Beatles versus Stones. Na het enorme succes
van vorig jaar gaan we op herhaling met de
muziek-battle The Beatles versus The Rolling
Stones. Locatie: Openluchttheater Nijverdal,
Duivecatelaan 11, Nijverdal | 0548-624489 |
info@zinin.com | http://www.openluchttheaternijverdal.nl/ | Aanvang: 20:00 | Voorverkoop:
€ 10,00.

Hellendoorn
• Hellendoorn Open Air. Hét jaarlijkse evenement
van Hellendoorn dat je niet mag missen! Haagse
dorpsbingo, pubquiz, live bands en vooral veel
gezelligheid! www.hellendoornopenair.nl

7 juli
Hellendoorn
• Hellendoorn Open Air. Zie 6 juli.

Lierderholthuis

11 juli 2018
Wilp

• Kickbike tour. Kickbiken is een lekker actief
uitje. U zult verbaasd zijn over de snelheid
waarmee u uzelf voortbeweegt. Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281,
7441GS Nijverdal | 0548-612711 |
http://www.np-desallandseheuvelrug.nl |
Aanvang: 10:30 en 13.00

Luttenberg
• Lil’Hill Festival 20 jaar. Lil’Hill Festival wordt
voor de 20e keer georganiseerd. Locatie: Lil’Hill
Festival, Ruitenveensweg, Luttenberg | Entreeprijs: € 12,00.

• Lunchvaart. Combineer een dagje winkelen
of een stadswandeling door Deventer met een
tochtje over de IJssel met de Organza. Geniet
(binnen en buiten) van het uitzicht dat de
Hanzestad Deventer biedt vanaf het water.
Locatie: Vertrekplaatsen verlaagde Wellepad,
Wellekade | www.rederijceljo.nl/ |
Openingstijden: 12:00-15:00.

Nijverdal

19 juli 2018

• De reus van Salland. Wandel mee met de gids
van Staatsbosbeheer en ontdek alles over het
ontstaan van de Sallandse Heuvelrug. Locatie:
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat
281, 7441GS Nijverdal | 0548-612711 | http://
www.np-desallandseheuvelrug.nl | Aanvang:
14:00 | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): €
2,50; Entreeprijs Volwassenen: € 4,00.

Deventer

Deventer

• Dagtocht naar Doesburg. Tijdens de
vaartocht naar Doesburg passeren wij onder
andere de plaatsen Gorssel, Nijenbeek, Zutphen,
Brummen, Bronkhorst en Dieren, waarna wij
Doesburg zullen bereiken. De prijzen voor de
tocht, vanuit Deventer, inclusief koffie (2x) met
appelgebak en een uitgebreid brunchbuffet.
Locatie: Vertrekplaatsen verlaagde Wellepad,
Wellekade | www.rederijceljo.nl/ |
Openingstijden: 10:00-18:00.

• Een zomer lang Brocante aan de IJssel.
Zie pagina 5.

20 juli 2018

• Witte Venne Festival. Het Wittevenne Music
Festival in het Sallandse Heeten met de beste
Live Muziek en de beste Festivalsfeer! Aanvang
20.00 I Locatie: Witteveensweg 4 I Tickets: 20
euro. www.wittevenne.nl

8 juli 2018
Deventer
• Koopzondag. Kom winkelen in de Leukste
Winkelstad van Nederland! In het centrum van
de historische stad Deventer zijn deze Koopzondag alle winkels geopend. www.deventer.info/
winkelen I Openingstijden: 12:00-17:00.
• 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, | www.deventer.info/nl/
zien-en-doen/doen_/participant_id,4560/
category_id,47/toren-grote-of-lebuinuskerk |
Openingstijden: 13:00-16:00.

• Deventer 1250: Zeefdrukken. Als onderdeel
van Deventer 1250 jaar gaat Atelier OPNIEUW
vier afbeeldingen van Deventer 1250 jaar
zeefdrukken op T-shirts. Iedereen is welkom om
te komen zeefdrukken. U mag zelf een T-shirt
uitzoeken en een van de sjablonen (ramen)
op de stof zeefdrukken. Locatie: Nieuwstraat
51 | www.deventer1250.nl | Openingstijden:
13:00-16:00.

Haarle
• Op zoek naar de nachtzwaluw op de Sprengenberg. Locatie: Informatieschuur De Pas,
Molenweg 2, 7448 RE Haarle (Hellendoorn) |
Openingstijden: 21:30-23:30.

Nijverdal
• RU2 - A Tribute to U2. Met dezelfde passie als
U2 brengt RU2 een tribute aan hun Ierse helden.
Locatie: Openluchttheater Nijverdal, Duivecatelaan 11, Nijverdal | 0548-624489 | info@zinin.
com | http://www.openluchttheaternijverdal.nl/ |
Aanvang: 20:00 | Voorverkoop: € 15,00.

15 juli 2018
Holten

• Deventer Op Stelten. Zie pagina 7.

Haarle
• Picknicken met de boswachter. Op het mooiste plekje op de Sprengenberg picknicken met
de boswachter. Hij vertelt over de cultuurhistorie
van het gebied. Locatie: Informatieschuur De

• 30e MAC-Vakantiefietstocht. Op zondag 15
juli a.s. organiseert Motor- en Automobielclub
“de Holterberg” haar 30e MAC-Vakantiefietstocht, voor leden en niet leden. Locatie:
MAC-club-huis ’t Stuurhuus, Beusebergerweg
37, Holten | Openingstijden: 10:00-12:00 |
Entreeprijs: € 5,00.

• De Beer is Los. HET open air muziekfestival van
het oosten op het feestterrein aan de Espelodijk
hult zich deze derde editie in tropische sferen
voor een zinderende start van de zomervakantie.
Locatie: Feestterrein Espelo, Espelodijk 2, 7451
KS Holten I www.beerislos.nl

Deventer

Nijverdal
Heeten

Holten

18 juli 2018

• Zomerzangavonden in de Dorpskerk van
Wilp. Evenals voorgaande jaren zijn er deze
zomer weer 5 zomerzangavonden in de Protestantse Kerk van Wilp. U kunt die avonden uw
eigen favoriete lied laten zingen uit een speciaal
samengestelde bundel. Locatie: Protestantse
Kerk, Wilp, Dorpsplein | Vanaf 20.00

14 juli 2018

• Zaterdagmiddag Concerten Deventer: Jan
Pieter Lanooy, orgel. Jan Pieter is actief als
concertorganist in binnen- en buitenland. Tevens
is hij de vaste continuospeler van het Utrechts
Studenten Koor en Orkest (USKO) waarmee hij
ieder jaar de Johannes Passion, de Hohe Messe
of de Matthäus Passion van Johann Sebastian
Bach uitvoert. Locatie: Broederenkerk, Broederenstraat 18, Broederenstraat| www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl | Openingstijden:
15:00-23:59.

Nijverdal
• Harmony Glen & Fin M’Coul. In 2014 traden
de twee mannen van Fin M´Coul al bij ons
op en lieten met hun rauwe Ierse liedjes een
onuitwisbare indruk achter. Zij spelen bekende
en minder bekende ‘Irish Folk, Traditional
& Drinking songs’. Locatie: Openluchttheater Nijverdal, Duivecatelaan 11, Nijverdal |
0548-624489 | info@zinin.com | http://www.
openluchttheaternijverdal.nl/ | Aanvang: 20:15 |
Voorverkoop: € 12,50.

22 juli 2018
Deventer
• Brunchvaart. Gezellig met de hele familie
brunchen aan boord van de Organza. Geniet
(binnen en buiten) van het uitzicht dat de Hanzestad Deventer biedt vanaf het water en tijdens
de vaart wordt er een uitgebreid brunchbuffet
gepresenteerd. Locatie: Vertrekplaatsen verlaagde Wellepad, Wellekade | www.rederijceljo.nl/ |
Openingstijden: 11:30-15:30.

• Backyard Sessions met Thomas Oliver
en Luka. Een lekkere zomeravond,
zittend op een paar hooibalen, een biertje
of wijntje in de handen en genieten van de
singer-songwriters Thomas Oliver en zijn support act Luka in de binnentuin van het
ZINiN Theater. Locatie: ZINiN Theater,
Willem Alexanderstraat 7c, 7442MA Nijverdal |
0548-612494 | info@zinin.com |
http://www.zinintheater.nl/ | Aanvang: 20:15 |
Entreeprijs: € 10,00.

• Volvo Nieuwenhuijse Blokje Om. Fietstoertocht georganiseerd door fietstoerclub Heikera
uit Heino. U kunt deelnemen aan afstanden
van 40, 60 en 100 kilometer. Locatie: Rest.
De Veldhoek, Lemelerveldseweg 37, Heino |
openingstijden: 08:00-12:00 | Deelnameprijs:
€ 4,00.

Wijhe

• Farmstaclerun. Zie pagina 9.

• De nacht van Gastvrij Wijhe. Net als
voorgaande jaren boordevol muziek, entertainment, markt en kinderactiviteiten. Van 18.00 uur
t/m 22.00 uur.

21 juli 2018
Deventer
• Dagtocht naar Hattem. Tijdens de vaartocht
naar Hattem passeren wij onder andere de
plaatsen Olst, Veessen en Wijhe, waarna wij
Hattem zullen bereiken. In de Hanzestad Hattem
kunt u een aantal musea bezoeken zoals, het
Ned. Bakkerij museum “Het Warme land” of het
Anton Pieckmuseum en het Voerman museum.
De prijzen voor de vaartocht zijn inclusief koffie
(2x) met appelgebak, een lunch en diner. |
Locatie: Vertrekplaatsen verlaagde Wellepad,
Wellekade | www.rederijceljo.nl/ | Openingstijden: 10:30-18:30.

Heino

24 juli 2018
Deventer
• Dagtocht naar Arnhem. Tijdens de tocht naar
Arnhem zullen wij onder anderen de volgende
plaatsen passeren Gorssel, Nijenbeek, Zutphen,
Brummen, Bronkhorst, Dieren en Doesburg
na Doesburg krijgt u een mooi uitzicht op de
Postbank en de Veluwezoom en bij Huissen
zullen we de IJssel verlaten om het laatste stukje
over de Neder-Rijn naar Arnhem te varen. De
prijzen voor de tocht, vanuit Deventer, inclusief
koffie (2x) met appelgebak, een lunch en diner.
Locatie: Vertrekplaatsen verlaagde Wellepad,
Wellekade | www.rederijceljo.nl/ | Openingstijden: 08:30-20:15.
• Dagtocht naar Meppel. Vanuit Deventer gaan
wij richting het noorden. Wij passeren Olst,
Wijhe en Hattem. Via de Spooldersluis bij Zwolle
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het Bouwhuis
room with a view...

juli en augustus
9:00-13:00 uur

woensdag
zomerse

Galerie & vergaderruimte

marktdag

Room with a view biedt een zeer ruime vergaderuimte met een groot en zonnig terras in
het zgn. Praathuis van het Bouwhuis. Room with a view is ook de grote galerieruimte in het
galeriegebouw, gelegen tussen het woonhuis en het Praathuis van het Bouwhuis. Wisselende
verkooptentoonstellingen van werk van hedendaagse in Nederland wonende en werkende
beeldend kunstenaars zijn hier te bezichtigen op afspraak. Ook in het Praathuis hangt werk
van onze beeldend kunstenaars; u vergadert dus tussen werk van beeldende kunst dat overal
aanwezig is. Buiten in de tuinen van het Bouwhuis, 2 hectare groot, staat ruimtelijk werk van
groot tot kleiner formaat opgesteld. Het Bouwhuis biedt dus letterlijk ruimte met zicht en uitzicht.

Raalte

Room with a view | Cröddendijk 8 | 7434 PN Lettele
info@hetbouwhuis.net | www.hetbouwhuis.net

warenmarkt
het Bouwhuis
Fine Art & Fine Food
Galerie & delicatessen
& eigenzinnig & smaakvol
Fine Art & Fine Food biedt de bijzondere combinatie van exposeren, verkopen en verhuren van
beeldende kunst met het presenteren en verkopen van smaakvolle delicatessen uit Spanje, Italie,
Griekenland, streekgebonden uit Nederland. Van bijzondere olie en azijn, siropen, chocolade,
wijnen, bieren, ciders, conserven uit de Mediteranee, olijven, verse tapenades naar de mosterds
van Braakhekke, de lekkernijen van Caatje tot de zouten van Zuidvenne en nog veel meer! Onze
producten zijn micro oftewel vervaardigd onder klein-etiket en dus eerlijk; veelal biologisch en
puur; onder de mediterrane zon gerijpt of kleinschalig verbouwd in Overijssel en Gelderland.
Eigenzinnig, individueel en dus geproduceerd onder het kleinste etiket, zijn de werken van de
beeldend kunstenaars van het Bouwhuis. Fine Art & Fine Food: een unieke combinatie! van
beeldende kunst een mooie voedselproducten.
Fine Art & Fine Food | Kleine Overstraat 17 | 7411 JH Deventer
Geopend van wo t/m za; 11.00 t/m 17.30 uur | info@hetbouwhuis.net | www.hetbouwhuis.net

warenmarkt
Zomermarkt Raalte
raalt
bottermarkt
zaterdag
25 juni
e?
je
be
m.u.v. 29 augustus
er zont
van 10.00 - 17.00 uur...
!
...gezellig slenteren langs de
vele kraampjes of loop eens
binnen bij een van de vele winkels...
m.u.v. 22 en 29 augustus

belevingsmarkt
snuffelmarkt
m.u.v. 4, 11 en 18 juli

ruime parkeergelegenheid-gezellig eten & drinken
vele activiteiten-veelzijdig winkelen-www.winkeleninraalte.nl

INFO

BATHMEN

BIJ INFOPUNT BATHMEN
KUNT U TERECHT VOOR
• Toeristische Informatie
• Fiets- en wandelroutes

LEEG

• Happen & stappen in Bathmen
(min. 10 personen, reserveren)
• Kaarten voor voorstellingen

• Krantje lezen

EN NOG VEEL MEER...

WAT HEEFT BATHMEN ZOAL TE BIEDEN?
• Meer dan 8 verschillende soorten horeca met
zonnige terrassen
• Ruim aanbod van winkels: van supermarkt tot en
met doe-het-zelfzaak
• Prachtige Dorpskerk, molen en musea
• Openlucht zwembad

OPENINGSTIJDEN

Ma. t/m vr. 10.00 - 16.00
Za. 10.00 - 13.00

ADRES

Schoolstraat 6a
7437 AE Bathmen
Telefoon 0570-540839

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
Apotheek

0570-544411

Huisartsen
en

0570-541115
542341

Huisartsenpost Deventer
Ziekenhuis
0570-501777

Kijk voor meer informatie op
WWW.BATHMEN.NL
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gaan wij over het IJsselkanaal en vervolgens het
Zwarte Water op. Wij komen dan langs Hasselt
en Zwartsluis en via de Meppelerdiepbrug gaan
wij het Meppeler Diep op. Op de terugweg eindigt de vaartocht in Zwolle, waar de touringcar u
naar Deventer brengt. De prijzen voor de tocht,
vanuit Deventer, inclusief koffie (2x) met appelgebak, een lunch en diner. Locatie: Vertrekplaatsen verlaagde Wellepad, Wellekade | www.
rederijceljo.nl/ | Openingstijden: 10:00-20:30.

31 juli 2018
Deventer
• Dagtocht naar Doesburg. Zie 19 juli.

festivalterrein, geen norse beveiliging, geen
duur biertje, geen dure kaartjes. Locatie: Haarle
dorp I www.dieksiepop.nl

Hardenberg

Deventer

• 37e Hardenbergse Fiets4daagse. Recreatieve
tocht in Hardenberg (Overijssel), georganiseerd
door Toerclub HWV Hardenberg. U kunt deelnemen aan afstanden van 30 en 60 kilometer.
Locatie: Hardenberg

• Koopzondag. Zie 8 juli.
• Torenbeklimming Grote of Lebuinuskerk.
Zie 8 juli.
• Deventer Boekenmarkt. Zie pagina 9.

25 juli 2018

2 augustus 2018

Deventer

Nijverdal

• Dagtocht naar Elburg. Vanuit Deventer gaan
wij over de IJssel richting Olst, Wijhe, Hattem,
Zwolle en Kampen. Vervolgens over het Keteldiep naar de Ketelsluis en dan het Vossemeer
op. Door de Roggebotsluis het Drontermeer
op naar Elburg. Op de terugweg eindigt de
vaartocht in Kampen, waar een touringcar u
weer naar Deventer brengt. De prijzen voor
de tocht, vanuit Deventer, inclusief koffie (2x)
met appelgebak, een lunch en diner. Locatie:
Vertrekplaatsen verlaagde Wellepad, Wellekade
| www.rederijceljo.nl/ | Openingstijden: 09:0020:30.

• Midsummer Market. Met de Midsummer
Market organiseert Op Naar Nijverdal een hippe,
gezellige markt. Locatie: Centrum | Openingstijden: 12:00-21:00.

Wilp
• Zomerzangavonden in de Dorpskerk van
Wilp. Zie 11 juli

28 juli 2018
Deventer
• Dagtocht naar Urk. Onderweg naar Urk passeren wij onder andere de plaatsen Olst, Veessen,
Wijhe, Kampen waarna wij via het keteldiep,
Ketelmeer en IJsselmeer, Urk zullen bereiken. Op
het voormalig eiland Urk krijgt u de gelegenheid
om een bezoek te brengen aan de vuurtoren of
het vissersmuseum of een wandeling te maken
door de haven. De prijzen voor de tocht, vanuit
Deventer, inclusief koffie (2x) met appelgebak,
een lunch en diner. Locatie: Vertrekplaatsen verlaagde Wellepad, Wellekade | www.rederijceljo.
nl/ | Openingstijden: 08:15-20:30.
• Deventer 1250: Fietsen met Tingeling. Ook
Tingeling viert Deventer 1250 jaar! Inge van
Tingeling organiseren voor kinderen van 8 tot
14 jaar tingeltochten. Dit zijn fietstochten in en
rondom Deventer met heel veel activiteiten
onderweg. Locatie: Grote of Lebuinuskerk,
Ingang: Grote Kerkhof, 7411KV | 0570-612548 |
info@pkn-deventer.nl | http://www.lebuinuskerk.
nl | Openingstijden: 10:00-17:00.

3 augustus 2018
Deventer
• Dagtocht naar Meppel. Zie 24 juli.

Hellendoorn
• Geurenpop. Geurenpop luidt op een gezellige
en ongedwongen sfeer de bouwvak in, in het
parkje De Geuren in het centrum van Hellendoorn. Locatie: Park De Geuren | Openingstijden: 20:00-01:00.
• Avondroodtocht. Een romantische vaart
over de Regge met de Enterse Zomp inclusief
koffie/thee en een hapje en drankje. Llocatie:
Botenhuis achter de IJsfabriek | Openingstijden:
19:30-21:30 | Entreeprijs: € 12,00.

Holten

• André Rieu Concert Maastricht. André Rieu,
bij miljoenen bekend als ‘De koning van de
wals’, is een van de populairste muzikanten
ter wereld. zijn legendarische concerten in
Maastricht, dat jaarlijks plaatsvindt, is een van
de jaarlijkse bioscoopevenementen waarnaar
met ongekend enthousiasme wordt uitgekeken.
Locatie: ZINema, Willem Alexanderstraat 7,
7447 RN Nijverdal | 0548-612729 | info@zinin.
com | http://www.zininfilm.nl | Aanvang: 20:00 |
Entreeprijs: € 13,50.

• Welsumse Karmse. Zie 3 augustus.

6 augustus 2018

• Dagtocht naar Doesburg. Zie 19 juli.

Nijverdal

• Hoolter Museumdag. Zie pagina 11.

• Vers hout. Zie 15 augustus.

Heino

22 augustus 2018

• Heinose Pompdagen. Zie pagina 11.

Wilp

Nijverdal

• Zomerzangavonden in de Dorpskerk van
Wilp. Zie 11 juli.

• Vers hout. Meld je aan voor de basiscursus
vers hout bewerking in BuitenCentrum
Sallandse Heuvelrug. Locatie: Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS
Nijverdal | 0548-612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl | Aanvang: 09:30 en 14.00 |
Entreeprijs: € 45,00.
• Struinen onder de Sallandse zon.
Een interessante en leuke middag over de zon.
Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug,
Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal | 0548-612711
| http://www.np-desallandseheuvelrug.nl |
Aanvang: 14:00 | Entreeprijs kinderen
(t/m 12 jaar): € 7,50; Entreeprijs
Volwassenen: € 12,50.

16 augustus 2018

• Standwerkersconcours. Zie pagina 9.

Heino

7 augustus 2018
Hellendoorn
• Dagje Hellendoorn. Zie pagina 9.

Holten

• Welsumse Karmse. Van vrijdag 3 t/m zondag
5 augustus 2018 is de Welsumse Karmse met
de Kermis, Trekker Trek, het corso en veel
muziek. Locatie: kermisterrein Welsum I www.
welsumsekarmse.nl

• De boer op! Zie pagina 9.

Wilp

4 augustus 2018

9 augustus 2018

Deventer

Luttenberg

• Rondleiding Centrum Moskee. Zie 6 juli.

• Luttenbergsfeest. Zie pagina 9.

• Deventer 1250: Hanzepersen. In het
kader van Deventer 1250 jaar worden er
negen gedichten gedrukt over de IJssel, de
Hanzesteden en Deventer in het bijzonder. De
gedichten worden op Poëziefestival het Tuinfeest
gepresenteerd. Locatie: Theater Bouwkunde
en omliggende tuinen | www.deventer1250.nl |
Openingstijden: 16:00-23:59.

10 augustus 2018

• Platen en boekenmarkt. Tijdens de pompdagen is er een platen en boekenmarkt. Locatie:
Tourist Info Heino / Dorpshuus Heino, Markstraat
7, 8141GA Heino | 0572-700212 | beheer@
dorpshuusheino.nl | http://www.dorpshuusheino.nl | Openingstijden: 11:00-16:00.

Wesepe
• Zomerfeesten Wesepe. Zie pagina 13.

18 augustus 2018
Deventer
• Zaterdagmiddag Concerten Deventer:
Orgel-plus-concert. Orgelconcert worden
gespeeld in de Broederenkerk. Locatie: Broederenkerk, Broederenstraat 18 | www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl | Openingstijden:
15:00-23:59.

19 augustus 2018
Heino

Laag Zuthem

• Tone’s Summerjam. Zomers festival met
muziek, drankjes, gezelligheid en spontane
toestanden in het pittoreske Heeten.
www.tonessummerjam.nl

• Demonstratie ploegen. Na het oogsten van
het graan volgt het ploegen van het land.
Vorige week is het graan van het land geoogst
en vandaag wordt het land geploegd met de
oldtimer-tractoren van vroeger. Komt u kijken? |
Locatie: ‘t Beukenlaantje onder aan de voet van
de Holterberg | Aanvang: 13:30.

• Den Alerdinck Zomerfair. Tijdens de
3-daagse fair kunt u genieten van aan mooie
woonaccessoires, prachtige kleding en
sieraden, serviezen, brocante en mooie Beautyen Wellness producten. Ook vindt u op de
zomerfair woon- en tuinproducten, heerlijke
lekkernijen en talloze cadeau-ideeën. Locatie:
Havezate Den Alerdinck, Den Alerdinckweg 1,
8055 PE | www.denalerdinckzomerfair.nl/ |
Openingstijden: 10:00-18:00 | Entreeprijs
kinderen (t/m 12 jaar): gratis; Entreeprijs
Volwassenen: € 8,50.

Hellendoorn

11 augustus 2018

• Geurenpop. Zie 3 augustus.

Deventer

Raalte

Deventer

• Een zomer lang Brocante aan de IJssel.
Zie pagina 5.

• Orbea Stoppelveldrit. Fietstoertocht vanuit
Raalte, georganiseerd door de Heinose toerclub
Heikera. U kunt deelnemen aan afstanden van
40, 60, 100 en 150 kilometer. Locatie: Laurel’s,
Varkensmarkt 7, Raalte | Openingstijden: 08:0012:00 | Deelnameprijs: € 4,00.

• Poëziefestival Het Tuinfeest. Ieder jaar is de
oude binnenstad van Deventer het podium voor
meer dan 30 toonaangevende Nederlandse en
Vlaamse dichters. Rondom Theater Bouwkunde
dragen zij voor uit eigen werk in het intieme
decor van middeleeuwse kloostertuinen. Locatie:
Theater Bouwkunde en omliggende tuinen,
Deventer | www.hettuinfeest.nl | Openingstijden:
vanaf 16.00 uur.

• Dagtocht naar Hattem. Zie 21 juli.

• Welsumse Karmse. Zie 3 augustus.

• Dockhouse. De bevriende dansorganisaties
DeventerDubSessions & De Nachttuin zullen dit
jaar voor de vijfde en misschien wel de laatste
keer de handen in een slaan om samen met het
geweldige team van poppodium Het Burgerweeshuis een nieuwe editie van DOCKHOUSE
neer te zetten! Locatie: Havenkwartier, Havenplein | www.burgerweeshuis.nl | Openingstijden:
14:00-23:59.

29 juli 2018

5 augustus 2018

12 augustus 2018

Deventer

Haarle

Deventer

• La Grande Zomerbrocante aan de IJssel.
Zie pagina 5.

• Dieksiepop. Dieksiepop is een kleinschalig muziekfestival in het oosten des lands. Geen gelikt

• Brunchvaart. Zie 22 juli.

Welsum

Nijverdal
• Vers hout. Zie 15 augustus.

23 augustus 2018
Deventer
• Film op de Brink. Zie pagina 11.

24 augustus 2018
Haarle
• Wandelen naar nachtvlinders. De boswachter
laat je op een speciale manier het leven van de
nachtvlinders zien. Locatie: Informatieschuur De
Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle (Hellendoorn)
| Openingstijden: 22:30-01:00.

Nieuw Heeten
• Bouwvakfeest. 3-daags Evenement georganiseerd door de Hekk’n Sluuters te Nieuw Heeten.
Locatie: Feestterein Oude Holterweg, Oude
Holterweg, Nieuw Heeten

25 augustus 2018
Deventer
• Een zomer lang Brocante aan de IJssel.
Zie pagina 5.

Nijverdal
• Vers hout. Zie 15 augustus.

• Zomerzangavonden in de Dorpskerk van
Wilp. Zie 11 juli.

nemen aan afstanden van 25, 40, 60 en 100
kilometer. Locatie: Denekamp

Holten

Rijssen

Welsum

• Oogstdag Holten. Zie pagina 7.

Nijverdal

Welsum

8 augustus 2018

Holten
• Geert Groote en de Moderne Devotie wandeling. Laat U verrassen! Kom wandelen door
het Deventer van Geert Groote. Een inspirerende
wandeling onder leiding van een wandelvrijwilliger van het Geert Groote Huis. Locatie: Start:
Geert Groote Huis, Lamme van Dieseplein 4,
7411LX | www.geertgrootehuis.nl | Openingstijden: 13:00-14:00.

• Het Tuinfeest. Deventer geeft jaarlijks
het podium aan meer dan 30 dichters.
In het prachtige decor van middeleeuwse
loostertuinen worden de gedichten
voorgedragen. Locatie: Het Tuinfeest,
Tibbensteeg, 7411 LV Deventer |
sanne@theaterbouwkunde.nl |
https://www.theaterbouwkunde.nl/theater/
het-tuinfeest/ | Openingstijden: 16:00-00:00 |
Entreeprijs Volwassenen: € 29,50.

15 augustus 2018

Schalkhaar
• Zomermarkt op de Oorsprong.
De Oorsprong organiseert in 2018 weer diverse
streekmarkten, dit maal met iedere editie een
thema passend bij het jaargetijde of seizoen.
Op 19 augustus vieren wij de zomer op de
Oorsprong! Locatie: De Oorsprong, Spanjaardsdijk 68, Schalkhaar | www.nieuweoorsprong.nl |
Openingstijden: 11:00-17:00.

Steenwijk
• Hollands-Venetië Tocht.
Sterrit in Steenwijk (Overijssel),
georganiseerd door RTV Steenwijk.
U kunt deelnemen aan afstanden van
35, 50, 80 en 125 kilometer. Locatie: Steenwijk

21 augustus 2018

Holten
• Heidemars. Nieuwe wandeling met verschillende afstanden over de prachtige Holterberg,
waarbij natuurlijk langs de paarse heide wordt
gelopen. Locatie: Natuurmuseum Holterberg,
Holterbergweg 12, 7451JL Holten | 0548-361979
| info@museumholterberg.nl | http://www.museumholterberg.nl | Openingstijden: 08:00-12:00.

Nijverdal
• Loop naar de maan. Beleef het mystieke
schijnsel van de volle maan bij BuitenCentrum
Sallandse Heuvelrug. Locatie: Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS
Nijverdal | 0548-612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl | Aanvang: 19:00 | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): € 7,50; Entreeprijs
Volwassenen: € 12,50.

26 augustus 2018
Holten
• Heide Experience. De heidevelden staan volop
in bloei en de honing is te ruiken. Locatie: Natuurmuseum Holterberg, Holterbergweg 12, 7451JL
Holten | 0548-361979 | info@museumholterberg.
nl | http://www.museumholterberg.nl | Openingstijden: 14:00-16:00 | Entreeprijs kinderen (t/m 12
jaar): € 5,00; Entreeprijs Volwassenen: € 7,50.

29 augustus 2018
Nijverdal
• Eindeloze Heuvelentocht. Liefhebbers van
meerdaagse wandeltochten in de natuur kunnen
in augustus hun hart ophalen op de Sallandse
Heuvelrug. Locatie: Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal |
0548-612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl | Aanvang: 09:00.

30 augustus 2018
Deventer
• Dagtocht naar Elburg. Zie 25 juli.
• Deventer viert 1250 jaar. Zie pagina 13.

Denekamp
• 43e Euregio Fiets-4-daagse Denekamp.
Recreatieve tocht in Denekamp (Overijssel),
georganiseerd door RTC Twente. U kunt deel-

Nijverdal
• Eindeloze Heuvelentocht. Zie 29 augustus.
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LEEG

21
31 augustus 2018
Deventer

het feestvertier. Locatie: Markt, Marktplein, 7442
MA Nijverdal | Aanvang: 13:00.

aan afstanden van 32 en 49 kilometer.
Locatie: Heino

• Dagtocht naar Doesburg. Zie 19 juli.

6 september 2018

Nijverdal

Nijverdal

Holten

• Bruisend Nijverdal. Zie 5 september.

• Eindeloze Heuvelentocht. Liefhebbers van
meerdaagse wandeltochten in de natuur kunnen
in augustus hun hart ophalen op de Sallandse
Heuvelrug. Locatie: Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal |
0548-612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl | Aanvang: 09:00.

• Keunefeesten. De bekende feestweek in dorp
Holten! Vanaf donderdag tot en met zondag
een uitgebreid feestprogramma in de tent in
het centrum van Holten. Locatie: Feesttent,
Kalfstermansweide

Nijverdal
• Bruisend Nijverdal. Zie 5 september.

• Three Billboards outside Ebbing Missouri.
Deze misdaadkomedie is mogelijk de beste film
van het jaar. De opmerkelijke titel van de film
lijkt in eerste instantie veel te lang en moeilijk
te onthouden. Hij verwijst echter precies naar
waar de film over gaat. Locatie: Openluchttheater Nijverdal, Duivecatelaan 11, Nijverdal |
0548-624489 | info@zinin.com | http://www.
openluchttheaternijverdal.nl/ | Aanvang: 21:00.

7 september 2018
Holten
• Keunefeesten. Zie 6 september

Hellendoorn
• Avondroodtocht. Zie 6 juli.

Nijverdal

• 28 maart - 16 oktober. Wildpluk-wandeling.

Raalte
• Weekamp Deuren “Dwars deur Salland”.
Mountainbiketocht in Raalte (Overijssel), georganiseerd door CRT Raalte. U kunt deelnemen
aan afstanden van 40, 60 en 100 kilometer.
Locatie: Raalte

Langlopend
• 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 het Volkspark te Rijssen. Locatie: Kinderboerderij (Volkspark), Albertsdijk 20, Rijssen

• Bruisend Nijverdal. Zie 5 september.

1 september 2018
Hellendoorn

8 september 2018

• StrongSisterRun. Zie pagina 13.

Holten
• Keunefeesten. Zie 6 september.

• 24 maart - 31 december. Expositie ‘Oad’.
Een historische archief van reisorganisatie Oad.
Locatie: Museum ‘n Spieker, Kerkhofsweg 8a,
7451 BL Holten

Diepenveen
• Gaia festival. Het Gaia Festival is een bijzonder
belevingsfestival voor jong en oud, kunst, natuur
en cultuur. Bibi Kleine Schaars Kok, eigenaresse
van Hotel Gaia en Ilse van Haasen- Nuesink,
eigenaresse van Zeldzaam mooi hebben elkaar
gevonden, twee ondernemers uit Deventer
organiseren gezamenlijk een nieuw belevingsfestival in de provincie Overijssel. Locatie: Hotel
Gaia, Schapenzandweg 3, Diepenveen | www.
gaia-festival.nl | Openingstijden: 12:00-23:00.

Deventer
• Rondleiding Centrum Moskee. Zie 6 juli.
• Zaterdagmiddagconcert Deventer: Barok
Ensemble. Londen is in de geschiedenis
van de westerse muziek altijd een belangrijk
muzikaal centrum geweest. Musici uit heel
Europa kwamen er om te leven en te werken en
werden, ondanks hun afkomst, onder de Engelse
componisten geschaard. Locatie: Broederenkerk,
Broederenstraat 18 | www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl | Openingstijden: 15:00-18:00.

Haarle (hellendoorn)
• Nacht van de vleermuis. Kijken en vooral
luisteren naar deze nachtdiertjes. De boswachter
weet veel te vertellen over deze bijzondere
dieren. Locatie: Informatieschuur De Pas,
Molenweg 2, 7448 RE Haarle (Hellendoorn) |
Openingstijden: 22:30-01:00.

Nijverdal
• Comedy Night Quatsch 3. Na twee succesvolle edities in de Lantaarn te Hellendoorn komt
Quatsch naar het Openluchttheater! ‘Quatsch’, in
plat Nederlands: ‘gelul’, zal een avond worden vol
met datzelfde gelul. Locatie: Openluchttheater Nijverdal, Duivecatelaan 11, Nijverdal | 0548-624489
| info@zinin.com | http://www.openluchttheaternijverdal.nl/ | Aanvang: 20:15 | Voorverkoop: € 11,00.

Deventer
• Open Monumentendag. Op Open Monumentendag vieren we de rijkdom van het Nederlands
erfgoed. U krijgt de kans om gebouwen en
tuinen te bezoeken, waar u normaal niet zo
snel komt of kan komen. Tevens hoort u meer
over de achtergrond van het monument en
worden er leuke activiteiten georganiseerd in
de stad. In Deventer is er een zeer uitgebreid en
interessant programma samengesteld voor alle
leeftijden!. Locatie: Diverse locaties, zie websit
|, deventerverhaal.nl/openmonumentendagen |
peningstijden: 10:00-17:00.

Luttenberg
• Koele Koele, Luttenberg. Koud bier, koele
bands en hete barbeque. Dat is het recept voor
Koele Koele, 8 september in de zandkuil in
Luttenberg. Met o.a. Bökkers en meer. www.
koelekoele.nl

Nijverdal
• Bruisend Nijverdal. Zie 5 september.
• Rally Shake Down. Op zaterdag 8 september,
het weekend voor de eigenlijke rally staat het
Keizerserf weer helemaal in het teken van de
autosport. Locatie: Keizerserf

Olst
• Knoll’n Rock. Dit kleine festival, een uit de
hand gelopen fuif, zet in op (boeren)rock’n roll,
bier en plezier. Meer info op facebook.com/
knollnrock.

Rijssen

• Kinderrommelmarkt. Locatie: Centrum Nijverdal

• Concert Brusselzaal. IN het kader van Nationale
Monumentendag organiseert Stichting Stadsmuziek Rijssen vandaag een concert in de Brusselzaal
van het gemeentehuis. Erik Bakker en Ard Jan
Koster spelen deze avond op het orgel. Locatie:
Brusselzaal van het gemeentehuis Rijssen-Holten,
Schild 1, Rijssen | Openingstijden: 20:00-21:00.

2 september 2018

9 september 2018

Nijverdal

Holten

• Fishermans Friends Strongmanrun 2018!.
Zie pagina 13.

• Keunefeesten. Zie 6 september.

Deventer
Deventer

• Open Monumentendag. Zie 8 september.

• Koopzondag. Zie 8 juli.

5 september 2018

• Torenbeklimming Grote of Lebuinuskerk.
Zie 8 juli.

• 2 januari - 31 december. Charles Dickens
Kabinet. Bezoek het Charles Dickens Kabinet in
de voormalige Vrouwengevangenis in de Walstraat en maak kennis met het leven en werk van
Charles Dickens in een permanente expositie.
Er zijn talrijke boeken, eerste drukken, prenten
en beeldjes van Dickens karakters te zien en een
tafel gedekt met Dickens servies. Locatie: Oude
Vrouwengevangenis, Walstraat 20.
• 17 januari - 24 december. Broederenkerk.
De Broederenkerk, ook wel r.k. Sint Lebuïnuskerk genoemd, heeft een lange en rijke geschiedenis vanaf rond 1300. Wie maar even een blik
werpt op de Broederenkerk zal opmerken hoe
bijzonder dit gebouw is in de Deventer binnenstad, zowel van buiten als van binnen. Locatie:
Ingang: Broederenstraat 18 | www.heiligelebuinus.nl/locaties/broederen-deventer
• 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. Meld je nu aan! Vanaf 10 personen ook op andere dagen en tijden mogelijk.
Graag reserveren. Locatie: Stadsbrouwerij
Deventer, Sluisstraat 6 | www.davobieren.nl
• 24 februari - 28 augustus. Loop naar de
maan!. Beleef het mystieke schijnsel van de
maan bij Buitencentrum Sallandse Heuvelrug.
Een gids van de sterrenwacht en een boswachter
vertellen hun verhaal. Hierna maak je een
wandeling over de Sallandse Heuvelrug. Locatie:
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat
281, 7441GS Nijverdal | 0548-612711 | http://
www.np-desallandseheuvelrug.nl | Entreeprijs: €
12,50; Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): € 7,50.
• 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
• 2 maart - 24 december. Troostdichter.
Boudewijn Betzema is Troostdichter. Dat is zijn
vak. Hij luistert, geeft pure aandacht aan ieder
die daaraan behoefte heeft. Middels zijn troostgedichten verbindt hij het sociale met dichtkunst.
Locatie: Trooshuisje, Grote Kerkhof 38 | www.
troosthuisje.nl

Nijverdal
• Bruisend Nijverdal. Nijverdal gaat weer bruisen in september. Het Marktplein wordt van 5
t/m 9 september voor 5 dagen het centrum van

Heino
• Dijkentocht. Sterrit in Heino (Overijssel), georganiseerd door FTC Heikera. U kunt deelnemen

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

• 19 maart - 31 december. Mini Oranje
Museum. Het Mini Oranje Museum omvat een
rijke en brede verzameling objecten gerelateerd

Onder leiding van Francine van Rossem, boerin
van Kruidenhuis De Vlo, maakt u een wandeling
van circa 1-2 uur in de omgeving om speciale
eetbare planten en geneeskrachtige kruiden
te plukken. Locatie: Kruidenhuis De Vlo - De
moestuin, Drostendijk 2, 7462SG Rijssen | 0548520789 | francine@kruidenhuisdevlo.nl | http://
www.kruidenhuisdevlo.nl | Entreeprijs: € 7,50.
• 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. U kunt dit spoor bezichtigen
en er een ritje op maken. Locatie: Rijssens
Leemspoor, Markeloseweg 78b, 7461PB Rijssen |
06-22022444 | leemspoor@concepts.nl | http://
www.leemspoor.nl
• 1 april - 1 november. Ritje met de Heideslak.
Al enige jaren kunt u tussen het Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug en het uitzichtpunt op de
Noetselerberg een bijzonder soort vervoersmiddel tegenkomen. De Heideslak,een electrokar,is
ingericht om zeven mensen mee te nemen. Het
is zelfs mogelijk om een rolstoel in de Heideslak
te plaatsen. Locatie: Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal |
0548-612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl
• 1 april - 31 december. Deventer Borstelwinkel. De oudste en meest bijzondere winkel van
Deventer en omstreken! Meer dan 150 verschillende soorten borstels (behalve tandenborstels)
en bezems; u kunt het zo gek niet bedenken.
Locatie: Deventer Borstelwikel, Menstraat 7 |
www.deventerborstelwinkel.nl
• 3 april - 24 december. Bergkerk. Een bezoek
aan Deventer is niet compleet zonder een
bezoek aan deze prachtige kerk middenin in het
historische Bergkwartier. De Sint-Nicolaas- of
Bergkerk in Deventer is een van oorsprong
Romaanse kruisbasiliek en bevindt zich op een
oude rivierduin in het Bergkwartier. De kerk
werd gebouwd in de jaren 1198-1209. Locatie:
Bergkerkplein 1.
• 1 mei - 1 oktober. Bolwerksmolen. De
Bolwerksmolen is een unieke houtzaagmolen,
gebouwd in 1863 en volledig gerestaureerd.
Locatie: Steenenkamer, Bolwerksweg 8, 7419AA
| www.bolwerksmolen.nl
• 1 mei - 27 oktober. Van melkemmer tot
melkrobot. Museum Erve Hofman in Hellendoorn besteedt het komend seizoen bijzondere
aandacht aan het melkveebedrijf onder de noemer ‘Van melkemmer tot melkrobot’. Locatie:
Museumboerderij Erve Hofman, Hofmanstraat
2, 7447AS Hellendoorn | 0548-655538 | http://
www.oaldheldern.nl | Entreeprijs: € 4,00;
Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): gratis.
• 21 mei - 5 augustus. Bezoek de bijenstal.
De bijenstal is open. De imker vertelt. Locatie:
Informatieschuur De Pas, Molenweg 2, 7448 RE
Haarle (Hellendoorn)
• 21 mei - 4 december. Speelgoed van vroeger tot nu!. In het Speelgoedmuseum Deventer
heb je volop speelplezier en veel herkenning bij
het zien van het favoriete speelgoed uit je jeugd.
Locatie: Speelgoedmuseum Deventer, Brink
47, 7411 BV Deventer | 0570-616939 | info@
deventerverhaal.nl | http://www.speelgoedmuseumdeventer.nl

• 22 mei - 23 december. Athenaeumbibliotheek. De Athenaeumbibliotheek is onderdeel
van de Bibliotheek Deventer, maar bevindt zich
op de locatie Klooster 12. We zijn er trots op dat
we de oudste stadsbibliotheek van Nederland
zijn, gesticht in 1560. Graag vertellen we u
meer over onze geschiedenis en bijzondere
collecties! Locatie: Het Klooster 12 |
www.obdeventer.nl
• 22 mei - 23 december. Stadswandeling
Deventer. Dagelijks (m.u.v. maandag) organiseert de VVV in samenwerking met het Gilde
Deventer een stadswandeling onder leiding van
ervaren gidsen. Een boeiende wandeling langs
de topstukken van Deventer. Locatie: Start: VVV
Deventer, Brink 89 (Penninckshuis), Brink |
www.deventer.info
• 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
• 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, Roggestraat | www.
ettyhillesumcentrum.nl.
• 2 juni - 1 september. Schemertocht. Wandel
mee met de gids van Staatsbosbeheer over de
Sallandse Heuvelrug, op de grens tussen dag en
nacht. Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal | 0548612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl
| Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar):
€ 2,50; Entreeprijs Volwassenen: € 4,00.
• 3 juni - 29 augustus. Door de bomen het bos
zien – op pad met een natuurgids. Wandel
met een natuurgids en luister naar de verhalen
van de natuur, cultuurhistorie op de Sallandse
heuvelrug. Locatie: Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal |
0548-612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar):
€ 2,50; Entreeprijs Volwassenen: € 4,00.
• 10 juni - 20 augustus. De morgenstond
heeft goud in de mond. Stap vroeg uit de
veren voor een frisse ochtendwandeling over
de Sallandse Heuvelrug. Locatie: Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS
Nijverdal | 0548-612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12
jaar): € 2,50; Entreeprijs Volwassenen: € 4,00.
• 10 juni - 9 september. Honing slingeren.
De imkers vertellen je van alles over de bijen en
het maken van honing. Een leuke activiteit voor
jong en oud. Locatie: Informatieschuur De Pas,
Molenweg 2, 7448 RE Haarle (Hellendoorn)
• 16 juni - 31 augustus. Dagje stappen over de
Sallandse Heuvelrug. Sportievere wandelaars
opgelet: dwaal mee met de gids van Staatsbosbeheer door het weidse landschap van de Sallandse Heuvelrug. Deze extra lange wandeling
gaat door heuvels, uitgestrekte bossen en over
heidevelden. Locatie: Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal |
0548-612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl | Entreeprijs: € 24,50.
• 1 juli - 30 november. Brood bakken. Gerrie
van Brooks bakt brood en koekjes in haar authentieke veldoven op Natuurboerderij Zorgvliet.
Met deze activiteiten probeert Gerrie een stukje
vroeger terug te roepen. Ze geeft ook graag een
rondleiding door haar kruidenhof. Locatie:

22

LEEG

23
Natuurboerderij Zorgvliet, Larenseweg 106,
7451 NA Holten | 0573-221102 | aloys.meulenbroek@gmail.com
• 1 juli - 30 november. Weet wat je eet. Ga
samen met de boer door de tuin en ontdek welk
heerlijk groentegerecht je vanmiddag kunt eten!
Locatie: Natuurboerderij Zorgvliet, Larenseweg
106, 7451 NA Holten | 0573-221102 | aloys.
meulenbroek@gmail.com
• 5 juli - 30 augustus. Bossafari. Ga met je
kinderen mee op ontdekkingstocht over de
Sallandse Heuvelrug. Locatie: Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS
Nijverdal | 0548-612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl | Entreeprijs: € 5,00.
• 7 juli - 14 juli. Speuren naar sporen van
reeën. Speur met de gids van Staatsbosbeheer
mee naar sporen van reeën op de Sallandse
Heuvelrug. Locatie: Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal |
0548-612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): €
5,00; Entreeprijs Volwassenen: € 7,50.
• 12 juli - 26 juli. Avondwandeling, het donker
tegemoet. De gidsen van Natuurmuseum Holterberg nodigen u uit mee te gaan op een tocht door
de Holterberg, het donker tegemoet. Locatie:
Natuurmuseum Holterberg, Holterbergweg 12,
7451JL Holten | 0548-361979 | info@museumholterberg.nl | http://www.museumholterberg.nl
• 17 juli - 14 augustus. Sallandse Heuvelrug
Kickbike tour dag. In samenwerking met buitensport Zwolle organiseert het buitencentrum
Sallandse Heuvelrug een kickbike tour. Locatie:
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat
281, 7441GS Nijverdal | 0548-612711 | http://
www.np-desallandseheuvelrug.nl
• 17 juli - 21 augustus. Zomermuseum bij het
kasteel. Bij de Rijssense Musea zijn ook dit jaar
weer in de zomervakantie diverse activiteiten
te zien en aan mee te doen. Onder de titel
Zomermuseum bij het kasteel kunt u op een van
de zes dinsdagen in de vakantie een aangename
dag besteden bij het Rijssens Museum en het
Internationaal Brandweermuseum. Locatie:
Rijssens Museum, Kasteellaan 1, 7461PV Rijssen |
0548-514261 | info@rijssensmuseum.nl | http://
www.rijssensmuseum.nl
• 18 juli - 8 augustus. Het veranderende
landschap. Maak samen met de gids van
Staatsbosbeheer een wandeling door het veranderende landschap van de Sallandse Heuvelrug.
Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug,
Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal | 0548612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.
nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): € 2,50;
Entreeprijs Volwassenen: € 4,00.
• 19 juli - 5 oktober. Op zoek naar de grote
vijf op de Sallandse Heuvelrug: de ree. Kom
speuren naar reeën op de Sallandse Heuvelrug.
Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug,
Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal | 0548-612711
| http://www.np-desallandseheuvelrug.nl

0548-612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): €
5,00; Entreeprijs Volwassenen: € 7,50.
• 24 juli - 21 augustus. Suppen bij zonsondergang. Suppen tijdens de zonsondergang is
een unieke en bijzondere ervaring die je kunt
beleven bij De Wilgenweard. Je ziet rivier de
Regge en de omgeving eens op een andere manier. Na afloop van de suptocht kun je genieten
van een drankje op ons (verwarmde) terras aan
het water. Locatie: De Wilgenweard, Sportlaan
6, 7443RA Nijverdal | 0548-681338 | info@
wilgenweard.nl | http://www.wilgenweard.nl/
• 24 juli - 21 augustus. Kano by night. Terwijl
de zon langzaam ondergaat ga je op pad met
de kano. Is het helemaal donker als je terugkomt! Kanovaren in het donker is een unieke
en bijzondere ervaring die je kunt beleven bij
De Wilgenweard. Je ziet rivier de Regge en
de omgeving eens op een andere manier. Na
afloop van de kanotocht kun je genieten van
een drankje op ons (verwarmde) terras aan
het water. Locatie: De Wilgenweard, Sportlaan
6, 7443RA Nijverdal | 0548-681338 | info@
wilgenweard.nl | http://www.wilgenweard.nl/ |
Entreeprijs: € 6,00.
• 25 juli - 22 augustus. Van hoog naar laag
fietstocht. Stap op je fiets en maak samen met
de gids van Staatsbosbeheer een fietstocht over
de Sallandse Heuvelrug. Locatie: Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS
Nijverdal | 0548-612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12
jaar): € 4,00; Entreeprijs Volwassenen: € 5,00.
• 12 augustus - 11 november. Op stap met de
boswachter. De boswachter neemt je mee op
pad over de Sprengenberg. Locatie: Informatieschuur De Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle
(Hellendoorn)
• 13 augustus - 2 september. Deventer 1250:
Film Was Is. Op het voetveer tussen de Welle
en de Worp, ook wel het Pontje genoemd, wordt
twee keer drie weken de film WAS IS vertoond. De
korte film WAS IS beslaat drie jaar in de geschiedenis van 1250 jaar Deventer en toont de impact
op het landschap door ‘Ruimte voor de Rivier
Deventer’. De film duurt drie minuten en toont al
varende door het landschap een aaneenschakeling van foto’s. De foto’s zijn vanaf 14 juni 2012
bijna dagelijks gemaakt en laten de verandering in
de rivierbedding zien. Locatie: Voetveer Deventer
(pontje), Bolwerksplan | www.deventer1250.nl

Exposities
• 1 december - 27 oktober. Expositie ‘Burgemeester van der Borch van Verwoolde’.
De expositie geeft een kijkje in het leven van
de door de Holtense bevolking zeer geliefde
burgemeester van der Borch van Verwoolde, die
Holten van 1908 tot 1944 bestuurde. Locatie:
Oudheidkamer Hoolt`n, Dorpsstraat 27, 7451BR
Holten | 0548-361429 | oudheidkamer-holten@
home.nl | http://www.oudheidkamerholten.nl

• 19 juli - 24 augustus. Grote 5; Het ree. Kom
speuren naar reeën op de Sallandse Heuvelrug.
Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug,
Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal | 0548612711 | http://www.np-desallandseheuvelrug.
nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): € 30,00;
Entreeprijs Volwassenen: € 37,50.

• 4 februari - 8 december. KUNST BIJ
GALERIE UITERART. Elke eerste zondag van
de maand kunt u 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

• 23 juli - 28 augustus. Op zoek naar de
Nachtzwaluw. Ga mee met een boswachter
en bewonder de nachtelijke capriolen van de
nachtzwaluw. Locatie: Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal |

• 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
• 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
• 25 mei - 9 september. Klinkend Brons. De
zomerexpositie “klinkend Brons” is een co-produktie van de Stichting Bathmense Beiaard en de

werkgroep “Open Kerk”. Deze expositie wordt
ingericht in het kader van het 10-jarig jubileum
van de Stichting Bathmense Beiaard. Locatie:
Gorsselseweg 34, Bathmen., Gorsselseweg

zijn verdwenen, zoals de dubbele stadsmuur en
de stadspoort. De tentoonstelling biedt hiermee
letterlijk een blik in het verleden. Locatie: Museum
De Waag, Brink 56, Brink | www.deventerverhaal.nl

• 17 juni - 4 november. Deventer. 1250 jaar.
De jubileumtentoonstelling ‘Deventer. 1250 jaar’
in Museum De Waag toont de hoogtepunten uit
de geschiedenis van één van de oudste steden
van het land. Uiteenlopend van het moment dat
de Angelsaksische missionaris Lebuinus de IJssel
overstak om een houten kerkje te stichten, tot de
hoogtijdagen van voetbalicoon Leo Halle. Centraal
staan de 3D-reconstructies van historische locaties
in de stad die uit het straatbeeld van Deventer

• 21 juli - 30 september. Deventer 1250:
Expositie de Salon. Voor een overzicht van de
actuele beeldende kunstproductie in Deventer
moet je komende zomer in de Bergkerk zijn. Van
20 juli t/m 30 september tonen maar liefst zo’n 80
beeldende kunstenaars uit Deventer en omgeving
recent werk in de tweejaarlijkse Salon. Locatie: De
Bergkerk, Bergkerkplein 1, 7411EN | 0570-618518
| http://www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl

Overzicht VVV’s en Tourist Info’s
Tourist Info Bathmen
Schoolstraat 6a
7437AE Bathmen
0570-540839
www.bathmen.nl
Open: ma t/m vr 10-16 uur
en za 10-13 uur.

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 Daarlerveen
G. Nijlandstraat 1
7687AR Daarlerveen
0546-646086
www.vvvhellendoorn.nl

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 IJssel
Infocentrum IJssel
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
0570-745040
www.infocentrumijssel.nl
Open: dagelijks 10-17 uur,
gesloten op 1e kerstdag, oudjaarsen nieuwsjaarsdag

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: di t/m za: 10-17 uur,
zo en ma: 11-17 uur

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

Tourist Info Kulturhus Holten
Smidsbelt 6
7451 BL Holten
Tel. 0548-801930
info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma t/m vr 9-17 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 Natuurmuseum
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.
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