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OOK GRATIS SPELEN
IN DE GROOTSTE SPEELTUIN 

VAN OVERIJSSEL?*
FLIEREFLUITERRAALTE.NL/GRATIS

De Flierefluiter  |  Raarhoeksweg 49  |  8102 SZ Raalte  |  0572357756  |  info@flierefluiterraalte.nl  |  www.flierefluiterraalte.nl

* GELDIG T/M 1 DECEMBER 2019

KNIP MIJ UIT EN NEEM ME MEE! 

GRATIS ENTREE!
GELDIG T/M 1 DECEMBER 2019 - GRATIS ENTREE VOOR 

ÉÉN PERSOON ZOLANG JE MET Z’N 4EN KOMT!*

*ZIE VOORWAARDEN: FLIEREFLUITERRAALTE.NL/GRATIS
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Je vindt groepsaccommodatie Erve Bloeme 
in het hart van het oergezellige Overijssel. 
Hier kun je met groepen van 15 t/m 30 per-
sonen comfortabel en sfeervol slapen, eten, 
drinken, uitrusten, sporten, spelen en nog 

veel meer.

www.ervebloeme.nl

In het hart van Overijssel, op de rand van 
Twente en Salland, vindt u de bed and 

breakfast van Heanigan. Aan de rand van 
het karakteristieke Sallandse dorp Haarle 
kunt u overnachten in prachtige, landelijk 

ingerichte kamers van 2 tot 4 personen.

www.bedandbreakfastheanigan.nl

Onderdeel van:

Oude Deventerweg 8 HAARLE
0572-321509

www.deheidebloemrecreatie.nl

Kom genieten van natuur en ruimte!

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

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

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

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

Hotel- Restaurant De Haarlerberg [Familie A. Tijs] 

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

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

	Folder	op	aanvraag

Uitgeroepen tot: 
Hotel van de maand! 
door anWB.
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'De Drietip' vers ambachtelijk bereid ijs, 
koffie met wat lekkers, kleine lunch. 

 

~  www.dedrietip.nl  ~ 
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Museum de Laarman | Butzelaarstraat 60 | 8105 AR LUTTENBERG
T 0572 30 12 88 | www.delaarman.nl

Lemelerweg 22, Luttenberg

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

-  Grootste klompenmozaiek
‘de Nachtwacht op klompen’

-  Demonstraties ambachtelijk 
klompen maken

- Cadeau- en souvenirwinkel

AMBACHT 
ONTMOET 
KUNST

DIJKMANKLOMPENWOODENSHOEMAKER

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

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

Ervaar het landlevengevoel

De Huttert
Familie Rensen
Nieuwe Twentseweg 3
8105 SE Luttenberg

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

vakantiewoningen
theeschenkerij
bed & breakfast

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

ER IS ALTIJD EEN REDEN VOOR EEN FEESTJE!

Vakantiepark De Luttenberg is een mooi en 
kindvriendelijk vakantiepark, gelegen aan de voet van 
de Sallandse Heuvelrug.

• ANWB Top camping 2017
• Ruime comfort kampeerplaatsen
• Chalets vanaf 4 tot 6 personen
• Landelijke ligging met vele 

wandel- en fietsmogelijkheden
• Binnen- en buitenzwembad

• Wellness 
• Animatie in vakantieperiodes
• Vele gratis faciliteiten, zoals 

douchen, wifi en tennis
• Kampeerarrangementen
• En nog veel meer...

Vakantiepark De Luttenberg
Heuvelweg 9 | 8105 SZ Luttenberg
0572 - 301405 | receptie@luttenberg.nl
www.luttenberg.nl

Elke dag een 
vakantiedag!

Vakantiepark De Luttenberg is een mooi en 
kindvriendelijk vakantiepark, gelegen aan de voet van 
de Sallandse Heuvelrug.

• ANWB Top camping 2017
• Ruime comfort kampeerplaatsen
• Chalets vanaf 4 tot 6 personen
• Landelijke ligging met vele 

wandel- en fietsmogelijkheden
• Binnen- en buitenzwembad

• Wellness 
• Animatie in vakantieperiodes
• Vele gratis faciliteiten, zoals 

douchen, wifi en tennis
• Kampeerarrangementen
• En nog veel meer...

Vakantiepark De Luttenberg
Heuvelweg 9 | 8105 SZ Luttenberg
0572 - 301405 | receptie@luttenberg.nl
www.luttenberg.nl

Elke dag een 
vakantiedag!
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B E E L D E N T U I N 
M A R I Ë N H E E M

I N  S A M E N W E R K I N G  M E T
P. GROEN ART en DE EIKELHOF ANTIEK | INTERIEUR | KUNST 

Beeldentuin Mariënheem is een ruim 30.000m2 groot landschapspark 
met vele doorkijkjes, vijverpartijen, glooiende gazons, boompartijen en 
boomgaard. Kom genieten van de vele beelden in onder andere brons, 
keramiek, glas, RVS, ijzer en steen. Van 1 april tot en met 1 oktober 2019 

is Beeldentuin Mariënheem geopend voor het publiek. 

O P E N I N G S T I J D E N
Dinsdag tot en met zondag van 10.00 - 18.00 uur.
Groepen boven 12 personen graag op afspraak

NIJVERDALSEWEG 20, MARIËNHEEM (aan de paral lelweg N35 Zwolle/Almelo)

06 -  22 90 32 65 -  INFO@BEELDENTUINMARIENHEEM.NL

WWW.BEELDENTUINMARIENHEEM.NL
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Geniet van de typische 
Twentse gastvrijheid!

Bistro de Oale Ste beschikt over een sfeervolle zaal en een gezellig 

buitenterras waar u kunt genieten van een heerlijke kop koffie, 

verse thee, cappuccino, lunch of een uitgebreid diner.  

Bistro de Oale Ste

Holterweg 116

7441 DK Nijverdal

E-mail: info@oaleste.nl

Telefoon: 0548 - 622 478 LIKE ONS
op Facebook!

1

Lunch

Borrelen

Diner 

Feesten

Zakelijke bijeenkomsten
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Een uitgebreid overzicht 
van de Amerikaanse 

motorfietsgeschiedenis 
van begin 1900 tot de jaren '80

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

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

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

22  t/m 25 oktober 2019
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Zwolsestraat 63e | 8101 AB Raalte 
0572-353552 | info@westcordhotelsalland.nl 

www.westcordhotelsalland.nl 

	
	

	
	

			 	

			

	

	
 

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

www.westcordhotelsalland.nl 

	

Zwolsestraat	63e	|	8101	AB	RAALTE	|	0572	353552	
info@westcordhotelsalland.nl	|	www.westcordhotelsalland.nl	



Bezoek onze landerijen  
en landgoederen en geniet! 

Oostermaat | Ossenwaard  

De Haere | Nieuw Rande 

Kranenkamp-Veldhuizen  

Wechelerveld | ‘t Schol 

Boxbergen-Lankhorst

Gorsselse Heide

IJssellandschap beheert, ontwikkelt  
en beschermt 4000 hectare natuur- en 

cultuurgrond rond Deventer. Dit doen wij  
met hart voor het verleden, oor voor het heden 
en oog voor de toekomst. Zodat inwoners van 
stad en land er heerlijk kunnen blijven wonen, 

werken en recreëren.

Ruimte voor toegewijd en toekomstgericht 
IJssellandschap.

Voor informatie over onze stichting,  
de landgoederen, excursie’s & recreatie  

www.ijssellandschap.nl en via social media.

www.ijssellandschap.nl
Haereweg 4 in Olst  |  T 0570 - 635 955

IJSSELLANDSCHAP2017-A4-adv.indd   1 31-10-17   13:12

Agenda gemeente Olst-Wijhe
Hieronder vindt u een overzicht van alle 
bijeenkomsten, kernenbezoeken, 
buurtschouwen, openbare vergaderingen 
en inloopavonden die de gemeente 
organiseert:

6 november  Informatieavond kavelver-
koop Noorder Koeslag, 
gemeentehuis

6 november  Kernenbezoek Wijhe, The 
Longhorn

7 november   Informatieavond kavelver-
koop Wesepe, Wapen van 
Wesepe

7 november  Kernenbezoek Wesepe, 
Wapen van Wesepe

Alle bijeenkomsten, openbare vergaderin-
gen en inloopavonden van de gemeente 
vindt u op www.olst-wijhe.nl. 

Op www.olst-wijhe.nl leest u alle nieuwsberichten van de gemeente. 
U kunt zich op de website ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrieven. Woensdag 31 oktober 2018

IJsselberichten

Contact
Website www.olst-wijhe.nl
E-mail gemeente@olst-wijhe.nl
Twitter @GemOlstWijhe
Post Postbus 23, 8130 AA  Wijhe
Telefoon 14 0570 of 0570 - 568080

ma. t/m vr. van 8.15 tot 12.15 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur

Balies
U kunt met al uw vragen tijdens openings-
tijden bij ons terecht:
Gemeentehuis
Raadhuisplein 1 in Wijhe
ma. t/m vr. van 09.00 tot 12.00 uur
Holstohus
Jan Schamhartstraat 5b in Olst
maandag van 13.30 tot 16.30 uur
dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag van 13.30 tot 20.00 uur
donderdag gesloten
vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur

Bouw jouw droomhuis in Wijhe of Wesepe!
Bouw nu jouw vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning in de wijk Noorder Koeslag in Wijhe of 
in Wesepe! Dit najaar geven we in beide dorpen woningbouwkavels uit van verschillende 
groottes. Landelijk wonen met goede voorzieningen in de buurt. Komt jouw woondroom hier 
uit? 

Binnen de regels van het bestemmingsplan en 
het beeldkwaliteitsplan bepaal je zelf hoe je 

nieuwe thuis eruit gaat zien en door wie je het 
laat bouwen. Wil je meer weten? Lees de plannen 

en de brochures op 
www.woneninolst-wijhe.nl. 

Informatieavond 
Voor het plan Noorder Koeslag nodigen wij je 
graag uit op dinsdag 6 november in het 
gemeentehuis. Voor het plan Wesepe ben je van 

harte welkom op woensdag 7 november in het 
Wapen van Wesepe. Dit is voorafgaand aan de 
jaarvergadering van Plaatselijk Belang. Beide 
avonden starten om 18.30 en duren tot 20.00 
uur.

Nieuws uit de kernen en buurtschappen 
Duurzaamheid centraal tijdens 
kernenbezoek Wijhe op 6 november
Op 6 november is het college van burgemeester 
en wethouders in Wijhe voor het jaarlijkse 
kernenbezoek. 

Tijdens deze avond kunnen inwoners in gesprek 
met het college over onderwerpen die hen 
bezighouden. Samen met PB Wijhe is besloten 
dit jaar het thema duurzaamheid centraal te 
stellen. Wat staat er zoal op het programma? Er 
zijn presentaties van Wijhe in Transitie en Goed 
Veur Mekare. Vorig jaar heeft de werkgroep 
Noordmanshoek tijdens het kernenbezoek een 
concreet voorstel voor een nieuwe invulling voor 
Noordmanshoek gepresenteerd. Tijdens het 
kernenbezoek op 6 november wordt verteld wat 
de stand van zaken is. U bent van harte welkom 
in The Longhorn, Langstraat 19 in Wijhe, 
aanvang 20.00 uur.

Kernenbezoek Wesepe
Het college van burgemeester en wethouders 
brengt woensdag 7 november 2018 een 
kernenbezoek aan Wesepe. Het programma start 
om 20.00 uur met de ledenvergadering van PB 
Wesepe. Aansluitend vertellen wethouder Anton 
Bosch en Henk Willink van PB Wesepe over sport 
en cultuur en het project ‘Kom van de bank af’. 
Daarnaast komen de onderwerpen ‘Wesepe 
Energie Neutraal’ en het ‘Voorzieningenhart 
Wesepe’ kort aan de orde. Ook kunt u vragen 
stellen aan de burgemeester en wethouders. Na 
de pauze vertelt Bert Terlouw aan de hand van 
verschillende foto’s over de burcht in Wesepe. 
U bent van harte welkom bij het Wapen van 
Wesepe. Voorafgaand aan de ledenvergadering 
van PB Wesepe vindt de informatieavond plaats 
voor de nieuwbouwkavels die begin december 
worden uitgegeven. U bent van harte welkom 
vanaf 18.30 uur.

Fysieke Infrastructuur 
en Vastgoed
Instellen voorrangskruispunt Koestraat, 
Plattenberg, Sterrebos in Wijhe
Het college van burgemeester en wethouders 
besloot om een voorrangsregeling in te stellen op 
het kruispunt Koestraat, Plattenberg, Sterrebos. 
Bestuurders op de Plattenberg en Sterrebos 
moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de 
Koestraat. Ga voor het gehele verkeersbesluit 
naar  www.officielebekendmakingen.nl. Tot 
uiterlijk 10 december 2018 kunt u bezwaar 
indienen.

Tijdelijke afsluiting gedeelte Plattenberg en 
Sterrebos
Het college van burgemeester en wethouders 
besloot om ten behoeve van 
bouwwerkzaamheden een gedeelte van de 
Plattenberg en Sterrebos af te sluiten voor 
bestuurders. Ga voor het gehele verkeers-besluit 
naar www.officielebekendmakingen.nl. Tot 
uiterlijk 10 december 2018 kunt u bezwaar 
indienen.

Melding inrit

Olst
-  Kornet van Limburg Stirumstraat 41, aanleg

inrit, verzonden 25 oktober 2018
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van 
verzending van de vergunning bezwaar maken bij het college 
van B en W.

Leefomgeving
Uitwerkingsplan Noorder Koeslag 
(uitwerkingsplan 2018 fase 1) onherroepelijk 
Het bestemmingsplan Noorder Koeslag, 
uitwerkingsplan 2018 fase 1 werd op 
18 oktober 2018 onherroepelijk. Het plan is een 
uitwerking van het vigerende bestemmingsplan 
Noorder Koeslag uit 2007. U vindt het 
bestemmingsplan (met identificatienummer 
NL.IMRO.1773.BP2018004021-0301) op www.
ruimtelijkeplannen.nl en bronbestanden via ro.
olst-wijhe.nl. 

Bestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en 
Veldwachter onherroepelijk 
Het bestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en 
Veldwachter werd op 18 oktober 2018 
onherroepelijk. Het plan betreft de volgende 
ontwikkelingen:
-  het planologisch fixeren van het maximaal

aantal woningen voor de Tollenaar op 
12 woningen;

-  het planologisch toevoegen van vier extra 
woningen aan de Veldwachter, waardoor het
maximale aantal woningen 24 wordt.

U vindt het bestemmingsplan (met 
identificatienummer 
NL.IMRO.1773.BP2018005009-0301) op www.
ruimtelijkeplannen.nl en bronbestanden via ro.
olst-wijhe.nl. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 

Wijhe
-  Schimmelpennincklaan 24b, het uitbreiden van

de woning, activiteit bouwen, ontvangen 
19-10-2018

-  Langstraat 22, het verplaatsen en verhogen van
het afvoerkanaal, activiteiten bouwen en 
afwijken van bestemmingsplan, ontvangen 
20-10-2018

-  Langstraat (voorlopig) 26r, het gebruiken van 
een bijgebouw voor bed & breakfast, activiteit
afwijken van bestemmingsplan, ontvangen 
22-10-2018

Olst
-  Wethouder G.J. Kuiperstraat 17, het bouwen

van een erker, activiteit bouwen, ontvangen 
23-10-2018

Wijhe en Olst
-  Kerkstraat 15 in Wijhe en Jan Schamhartstraat 

5 in Olst, het plaatsen van twee reclameborden,
activiteit bouwen, ontvangen 17-10-2018

Wesepe
-  Raalterweg 91, het verbouwen van de woning,

activiteit bouwen, ontvangen 22-10-2018

Inzage
Deze aanvragen kunt u inzien bij de balie in het gemeentehuis 
in Wijhe. U kunt binnen één week na publicatie van de 
aanvraag schriftelijk of mondeling reageren bij team 
Leefomgeving. Uw reactie wordt betrokken bij het nemen van 
het besluit op de aanvraag. 

Ingetrokken aanvragen

Wijhe
-  Zuider Koeslag 1, het bouwen van een 

overkapping, activiteit bouwen, verzonden
18-10-2018

Ontwerp-omgevingsvergunningen

Wijhe
-  Boerlestraat 9, het veranderen van een 

pluimveehouderij, activiteiten inrichting 
veranderen (milieu) en handelingen met 
gevolgen voor beschermde natuurgebieden 
(aanvraag omgevingsvergunning 1e fase), ter 
inzage van 1-11-2018 t/m 12-12-2018 

-  Boerlestraat 9, het bouwen van een schuur, 
activiteit bouwen (aanvraag 
omgevingsvergunning 2e fase), ter inzage van
1-11-2018 t/m 12-12-2018

Zienswijzen
U kunt van 1 november 2018 t/m 12 december schriftelijk 
zienswijzen indienen bij het college van B en W.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere 
voorbereidingsprocedure)

Wijhe
-  Rietbergweg 1a, het tijdelijk plaatsen van een

woonunit, activiteiten bouwen en afwijken van 
bestemmingsplan, verzonden 18-10-2018

Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van 
verzending van de vergunning bezwaar maken bij het college 
van B en W.

Wet milieubeheer, AMvB
Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
zij een melding Activiteitenbesluit heeft 
geaccepteerd voor:

Olst
-  Meente 15, het beëindigen van de

bedrijfsactiviteiten 

Bekendmakingen

 

 

 

 

 

Staatsbosbeheer is buiten 
 

 

 

 

 

 

 

Binnen kijken is buiten beleven! 
 

 
 

 

 

 

 

Buitencentrum Sallandse Heuvelrug 
Grotestraat 281 | 7441 GS Nijverdal | T 0548-612 711 
www.staatsbosbeheer.nl/salland 
 
 
 
 

Alle dagen geopend van 10 tot 17 uur. 
Koningsdag, 1e Kerstdag, oud- en nieuwjaarsdag gesloten. 
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SALL ANDSE BO T TERMARKT
Folkloristische markt met oude
boerenambachten in authentieke
klederdracht en ouderwetse
kruudmoes en oliebollen.

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

Tevens grote warenmarkt en
snu�elmarkt.

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

Alle woensdagen in juli en  in augustus 9.00-13.00 uur.
E ijdag xtra markt: vr
24 augustus 10.00-17.00 uur.

 

Tevens grote warenmarkt  
en Sallandse Streekmarkt.

SALL ANDSE BO T TERMARKT
Folkloristische markt met oude
boerenambachten in authentieke
klederdracht en ouderwetse
kruudmoes en oliebollen.

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

Tevens grote warenmarkt en
snu�elmarkt.

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

Alle woensdagen in juli en  
in augustus 9.00-13.00 uur.
E ijdag xtra markt: vr
24 augustus 10.00-17.00 uur.

 

Tevens grote warenmarkt  
en Sallandse Streekmarkt.

SALL ANDSE BO T TERMARKT
Folkloristische markt met oude
boerenambachten in authentieke
klederdracht en ouderwetse
kruudmoes en oliebollen.

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

Tevens grote warenmarkt en
snu�elmarkt.

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

Alle woensdagen in juli en  in augustus 9.00-13.00 uur.
E ijdag xtra markt: vr
24 augustus 10.00-17.00 uur.

 

Tevens grote warenmarkt  
en Sallandse Streekmarkt.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP  www.ThEATERlANgsdEIJssEl.Nl 

VOlg ONs OP        @sTldIJ  |        ThEATERlANgsdEIJssEl   

zaterdag 25 & zondag 26 mei 2019
Fietsen en theater in het Fietsgekke 
salland & veluwse ijsselvallei

DE NEXT LEVEL 
ESCAPE EXPERIENCE!

ONTRAFELEN JULLIE 
HET GEHEIM VAN  

DE MATRIX?

• 10 KAMERS •  
3 TOT 32 PERSONEN

BEATTHEMATRIX.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m vrijdag  07.00-11.00 uur 
 14.00-20.00 uur
woensdag 07.00-20.00 uur
Tijdens de zomervakantie:
maandag t/m vrijdag 07.00-20.00 uur

zaterdag 11.00-17.00 uur
zondag/feestdagen 09.00-17.00 uur

Oudendijk 6 | Loo-Bathmen 
(0570) 54 15 83 | www.looermark.nl

KOM JE OOK 
ZWEMMEN?

Hammerweg 3 Marle (gemeente Hellendoorn)
06 - 23 92 41 51  - info@rokerijmarle.nl
Hammerweg 3 Marle (gemeente Hellendoorn)
06 - 23 92 41 51  - info@rokerijmarle.nl

LEKKERE UNIEKE PROEVERIJ 

Openingstijden:
Vrij. van 10:00 tot 17:00 Zat. van 10:00 tot 17:00





Rust, Ruimte & Natuurbeleving
Het terrein ligt in het bos en heeft open grasvelden. Trekkersveld 

met picknicktafels, overdekte speelparadijs. Ruimte voor grote caravans en 
campers. Zwemmen, roeien en vissen in de natuur vijver.

Voor meer informatie en reserveren: www.campingdevrolijk.nl

NATUUR CAMPING EN NATUURKAMPEERTERREIN

De Vrolijk

adres: Wittendijk 4
7245 RS Laren (Gld.)

Bospark Hellendoorn

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

Bospark Hellendoorn

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

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

 
Uw vakantieadres omgeven van rust en natuur. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Heuvelrug". Voor wandelaars, fietsers en rustzoekers. 
 

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

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.

Schone slaapsters gezocht…

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

Havezate Den Alerdinck

Verscholen in het Sallandse coulissenlandschap wacht binnen 

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

meerdere nachten kunt verblijven met uw familie of vrienden. 

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

met een heerlijk ontbijt. Private dining mogelijk.

Voor boekingen en informatie: info@alerdinck.nl 

Bekijk ook onze film op www.alerdinck.nl

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

www.gastenboerderijkosman.nl

LUXE RECREATIEWONING, HEIDEWEG 21, HOLTEN

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

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

**** (4 sterren ANWB).

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

- Ideaal vertrekpunt voor fiets- en wandeltocht -

Camping `t Haasje                    Schitterend gelegen in het buurtschap Fortmond, Aan een Fortmonderweg 
17                                               grote bocht aan de Ijssel, tussen bossen, 
8121 SK Olst                                       Weilanden en natuurgebied vind camping `t Haasje. 

Tel: 0570-561226                                       Op onze camping beleven jong en oud  
E-mail: info@kampeeridee.eu                                   een spetterende vakantie 
Website: www.kampeeridee.eu
                                                                     Geopend: 15 april tot 30 september  
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Enterveenweg 10   7461 PB Rijssen   T 0547 - 381572   
info@delangenberg.nl   www.delangenberg.nl

Vakantiewoningen 
tot 6 personen

Groepsaccommodaties
tot 94 personen
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Luxe groepsaccommodatie  
De Twentse Hoeve 

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

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

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

• 12, 14 en 18 personen 
• Bubbelbad • Sauna 

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

• Gratis wifi 

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

w
w

w
.la

ur
el

s.n
l  

~ 
 in

fo
@

la
ur

el
s.n

l

♦ BUUFFIE’S PROEFLOKAAL ♦ MARKTPLEIN 4 ♦ TEL. 0572 395766 ♦
♦ RESERVEREN VIA WWW.BUUFFIE.NL ♦

♦ 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND IN DE LENTE EN ZOMER ♦
DÉ BUUF VANDÉ BUUFDÉ BUUF VAN

24 smaken 
a m b a c h t e l i j k  s c h e p i j s

welkom ♦ lunch ♦ diner ♦ bites ♦ borrel ♦ ijs

Welkom bij Buu�  e’s Proe� okaal én Albert Heijn van de Worp

24 smaken 

Welkom bij Buu�  e’s Proe� okaal én Albert Heijn van de Worp

www.hotelraalte.nl
info@hoteldezwaan.com

Hotel de Zwaan

www.hotelraalte.nl

H o t e l - Restaurant 

De Zwaan  
in hart van Salland

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

Raalte 0572 - 363738
www.hotelraalte.nl

info@hoteldezwaan.com

Hotel de Zwaan

en in het centrum van Raalte

www.hotelraalte.nl
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Dorpsstraat 8,  Diepenveen - 0570 592 626
reserveren@brasseriezonnig.nl - www.brasseriezonnig.nl

ElkE dag
gEopEnd

vanaf 10.00 uur

koffie-lunch
borrel-diner

klantwaardering
Iens.nl 

W W W . L A N D G O E D D E U I T K I J K . N L

ONTMOETEN . PROEVEN . PROOSTEN . OVERNACHTEN

GENIETEN
PUUR
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Geopend van dinsdag
t/m zaterdag

& elke eerste zondag
van de maand

(m.u.v. juli & augustus)

twitter.com/olsterhof
facebook.com/olsterhof

Aaldert Geertsstraat 16 (naast het park)  -  Olst (Ov)  -  www.olsterhof.nl  -  0570-564330


