
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

#1 | jaargang 11

Van 14 april t/m 2 juli 2019  - Een uitgave van Salland Marketing, i.s.m. Concept Plus! b.v.

Fo
to

gr
afi

e: 
Ba

rt
 H

ee
m

sk
er

k

Fotografie: Emile Willems



Goede Vrijdagmarkt, Deventer 
19 april

Op Goede Vrijdag vindt in 
Deventer traditioneel de Goede 
Vrijdagmarkt plaats: één van de 
oudste en grootste jaarmarkten in 
het Oosten van Nederland. Tijdens 
de Goede Vrijdagmarkt hebben de 
marktkooplieden hun koopwaar in de 
ruim 350 aanwezige kramen uitgestald.

Op handelsplekken komen veel 
mensen samen, dat was vroeger 
bij de jaarmarkten ook zo. Veel 

jaarmarkten werden gehouden bij 
kerken of, zoals in Deventer, rondom 
de Waag. Deventer kende met haar 
rijke Hanzeverleden maar liefst zes 
jaarmarkten, die veelal meerdere 
dagen duurden. Kooplieden uit heel 
Europa kwamen naar Deventer en dit 
leidde tot een flinke toename van de 
welvaart in de stad. 

De Goede Vrijdagmarkt is de enige 
overgebleven jaarmarkt en altijd een 

waar evenement geweest 
dat aan bezoekers, consumenten
en bewoners niet ongemerkt 
voorbij gaat. De jaarmarkt trekt 
jaarlijks tienduizenden bezoekers 
naar Deventer en niet alleen uit 
de regio, maar uit het gehele 
land. De markt vindt plaats van
9.00-16.00 uur. 

Meer informatie vind je op 
www.deventermarkten.nl.

Paasvuren Salland 
21 en 22 april 

Traditioneel vindt in Holten elk jaar met Pasen een uniek evenement 
plaats: een paasvurenwedstrijd. Vijf buurtschappen rondom Holten 
organiseren een wedstrijd wie het grootste en/of mooiste paasvuur 
heeft gebouwd. Deze keuring vindt op de zaterdag voor Pasen plaats. 
Zondag 1e Paasdag ’s avonds worden vervolgens de vijf paasvuren, ook 
wel boakes genoemd, ontstoken. De vuren in Espelo, Dijkerhoek en 
Lichtenberg worden om 20.00 uur aangestoken en de andere twee, 
Beuseberg en Holterbroek om 21.00 uur. 

Waar kan je de paasvuren bekijken: 
Beuseberg: Russendijk, Holten
Holterbroek: Dorperdijk, Holten
Dijkerhoek: Schapendijk, Holten
Espelo: Raalterdijk, Holten
Lichtenberg: Van Sichemweg, Rijssen

Paasfair Buiten-
centrum de Sallandse 
Heuvelrug, Nijverdal
22 april

Kom op Tweede Paasdag genieten op de Paasfair bij Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug, de plek om het buiten te proeven en beleven. Je kunt er nieuwe 
ideeën opdoen, demonstraties bijwonen, workshops volgen en uiteraard 
producten aanschaffen. Van sieraden, outdoor producten, bloemen, lifestyle, 
tuinaccessoires, antiek en brocante tot de verschillende huisgemaakte streek-
producten van de restaurants en tuinders uit de regio. Ook zijn er verschillende 
workshops te volgen. Voor de kinderen is er van alles te beleven, zoals schmin-
ken en broodjes bakken. Een stukje van de omgeving ontdekken? Laat je dan 
een stukje rondrijden met de Heideslak! Kortom: een dag vol activiteiten voor 
jong en oud. De fair vindt plaats van 10.30 tot 16.30 uur. 
www.staatsbosbeheer.nl/Activiteiten/salland/paasfair-sallandse-heuvelrug

Vrij-
markt 
Nijver-
dal
27 april

Tijdens Koningsdag wordt 
het centrum van Nijverdal 
omgetoverd tot één grote 
Nijverdalse Vrijmarkt. Lekker 
rondneuzen op de markt, 
terwijl je daarvoor naar de 
aubade hebt gekeken op 
het Henry Dunantplein. 
Hier is de hele dag van alles 
te beleven voor jong en oud. 
Een gezellig programma met 
onder andere leuke optredens 
van de Pop Rock Factory en de 
Nijverdalse band Dustlands. 
Daarna struin je rond over de 
boekenmarkt, kijk je naar de 
ballonnenwedstrijd en sluit 
je je dag af op één van de 
vele terrassen voor een lekker 
hapje of drankje. 
www.bruisendnijverdal.com

Salland Aspergeland
15 april - 24 juni

Verse asperges, ze zijn er weer! In Salland steken de asperges er met 
kop en schouders boven uit. Dit heeft te maken met het zeer lichte 
zandgrond met diep grondwater. Hierdoor ontstaat de specifieke smaak 
die van uitzonderlijke klasse is. Diverse restaurants serveren speciale 
aspergemenu’s, aspergetelers verkopen dagverse asperges en er worden 
aspergefietsroutes uitgezet. Een overzicht van deze verschillende asper-
gearrangementen en diverse andere informatie over asperges vind je op 
www.sallandaspergeland.nl

Wist je dat… De langste asperge ooit 3.11 meter lang is? Asperges kunnen 
namelijk wel 10 centimeter per dag groeien.

Ronde van 
Overijssel, Rijssen
3 en 4 mei

De 67e editie van de Ronde van Overijssel vindt plaats op zaterdag 4 mei 
in het centrum van Rijssen. Ook is er deze dag van 12.30 tot 16.30 uur volop 
‘fietsfun’ in het centrum te beleven met leuke attracties voor jong en oud. 
Daarnaast mag je de Dikke banden Race, die om 14.00 uur op het Europa-
plein plaatsvindt, niet missen. Op vrijdagavond 3 mei wordt de Ronde van 
Rijssen verreden, wat zeker een kijkje waard is! www.rondevanoverijssel.nl
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Salland Asperge-
tocht, Raalte
5 mei 

Ook dit jaar organiseert de toerafdeling van CRT Raalte de jaarlijkse Sallandse 
Aspergetocht. Deze mooie fietstocht door het Sallandse land heeft vele 
bezienswaardigheden en niet te vergeten: tijdens de tocht krijg je een heerlijk 
aspergehapje, vers van het land. De tocht is gewaardeerd met twee sterren, 
conform het NTFU-reglement. Je kan het volgende verwachten: goed gepijlde 
routes, een duidelijke routebeschrijving en extra frisdrank voor onderweg. 
De Sallandse Aspergetocht kent drie afstanden, 40, 70 en 110 kilometer. 

Freedom Ride, Nijverdal
5 mei

De Freedom Ride is een Bevrij-
dingsfestival maar dan met elkaar 
op de fiets! Samen met partners als 
het Vfonds, het Nationaal Fonds 
voor Vrede, Vrijheid en Veteranen-
zorg, de Stichting Liberation Route 
Europe en het nationaal comité 
4 en 5 mei vieren we de waarden 
vrijheid en democratie op een 
sportieve manier.

In de Freedom Ride ontmoeten 
topsporters, militairen, veteranen, 

politiemensen en fietsliefhebbers 
elkaar als gelijken op de fiets en 
rijden ze samen langs historische 
plekken die belangrijk zijn voor 
het besef van vrede en vrijheid. 
De combinatie van een sportieve 
activiteit met het ontmoeten van 
(ex)-topsporters, veteranen die 
vochten voor vrijheid en democra-
tie en militairen en politiemensen 
die de vrijheid en democratie dage-
lijks beschermen plus het stilstaan 
bij het verleden maakt deze tocht, 

die we letterlijk in vrijheid kunnen 
fietsen, een bijzondere gebeurte-
nis. Elk jaar doet de Freedom Ride 
een andere provincie aan. Op 5 mei 
2019 staat de tocht stil bij het erf-
goed uit de Tweede Wereldoorlog 
in de provincie Overijssel en doet 
de tocht de Sallandse Heuvelrug 
aan. Start- en finishplek is in het 
centrum van Nijverdal.

Zie www.freedom-ride.nl 
voor meer informatie. 

Nationale Molendag
11 mei

In Salland zijn er diverse mooie en bijzondere molens te bezichtigen. 
Tijdens de Nationale Molendag zijn vele molens open voor bezoek. 
Kijk op www.molens.nl/nationalemolendag voor een overzicht van de 
molens die je kunt bezichtigen!

E-Bike fietstocht, 
Rijssen
18 mei

Zaterdag 18 mei wordt er een speciale fietstocht voor fietsers op een 
elektrische fiets georganiseerd met een tussenstop bij Bike Totaal Bloe-
mendal in Rijssen. Hier staat koffie met wat lekkers voor de deelnemers 
klaar. Tevens heb je tijdens deze tussenstop de gelegenheid om vragen 
te stellen over je e-bike en wordt er uitleg gegeven over gerelateerde 
e-bikeproducten. De fietstocht start tussen 10.00 en 11.00 uur op de 
Smidsebelt in het centrum van Holten. Bij vertrek staat er een leuke 
goodiebag voor je klaar. Voor vragen voorafgaand aan de fietstocht kan 
je terecht bij Totaal Bloemendal, zij zijn te bereiken via: 0548-512217.

Schalkhaar Life! 
24 - 26 mei

De organisatie van Schalkhaar Life! heeft voor de 19e editie in het centrum van 
het dorp Schalkhaar een afwisselend en boeiend programma samengesteld. 
Waaronder op vrijdag de seniorenmiddag met gastoptredens. Op zaterdag de 
tourrit oldtimers en op zondag de familiefietstocht, braderie en kleedjesmarkt. 
Elke avond is er in de feesttent groot feest met diverse optredens. Het volledige 
programma vind je op: www.schalkhaarlife.nl

Korenfestival, Holten
25 mei

In het centrum van Holten vindt het 
Korenfestival en de braderie plaats. 
De Dorpsstraat wordt gedeeltelijk 
afgesloten voor het verkeer en ge-
vuld met ca. 60 marktkramen waar 
Holtense ondernemers, maar ook 

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

eindlied wordt gezongen door alle 
deelnemende koren om 17.30 uur op 
het Smidsbelt. Tijdens het optreden 
van de verschillende koren kun je 
heerlijk op de vele terrassen plaats-
nemen. Kortom voor ieder wat wils! 
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IJsseltheaterfietstocht, Olst-Wijhe
25-26 mei

IJsseltheaterfietstocht: een dag of een 
weekend genieten van fietsen, natuur, 
streekgerechten en cultuur met op 
bijzondere locaties langs de IJssel 
korte theater- en muziekprogramma’s 
voor de hele familie. 

Salland behoort tot de mooiste 
fietsgebieden van Nederland. En 

terecht! De variatie is groots: 
rivier de IJssel, uiterwaarden, 
bos, heide, weilanden en bovenal 
rust. Maar naast de prachtige 
natuur heeft Salland ook een 
geschiedenis. Neem de vele 
havezaten en kastelen. De verhalen 
uit het verleden en de natuurlijke 
rijkdom zijn een ware inspiratiebron 

voor deze unieke fietstocht. 
De route van de IJsseltheaterfiets-
tocht leid je langs historische en 
bijzondere natuurplekken. 
Per dag een geheel andere route, 
andere locaties en andere 
optredens. Meer info over het 
programma is te vinden op 
www.theaterlangsdeijssel.nl

Oldtimermeeting, 
Nijverdal
19 mei

Ook dit jaar vindt de grootste Oldtimermeeting van Oost-Nederland 
weer plaats in het centrum van Nijverdal. Met dit jaar een nog gro-
ter aanbod van de mooiste classic cars. Oldtimer Trucks en klassieke 
brommers en motoren worden geshowd door hun trotse bezitters. De 
onderdelenmarkt krijgt zijn plek op het grote marktplein dat ruimte 
biedt aan diverse standhouders/ handelaren van zowel auto-, truck- als 
brommer- en motoren onderdelen. Naast de vele oldtimers is er tijdens 
het evenement ook veel vertier voor jong en oud. Kinderattracties, 
straatmuzikanten, -artiesten en diverse foodtrucks  zorgen samen met 
de plaatselijke horeca voor veel gezelligheid. Tevens zijn deze zondag 
de winkels geopend, zodat er met recht kan worden gesproken van het 
leukste uitje voor het hele gezin.

Streekmarkten op de Oorsprong, Schalkhaar 
19 mei en 23 juni

Bij Schalkhaar ligt De Oorsprong, een 
centrum voor ambachtelijke streek-
producten. Het complex omvat een 
restaurant, een kaasmakerij, bakkerij 
en brouwerij en verschillende andere 

werkplaatsen. Ook is er een winkel 
waar lokale ambachtelijke producten 
te koop zijn en een permacultuurtuin. 
De Oorsprong organiseert diverse 
sfeervolle streekmarkten, met iedere 
editie een thema passend bij het 
jaargetijde of seizoen. Op zondag 19 

mei staat de ‘Koningin der Groente’ 
centraal, oftewel de asperge. Op 
zondag 23 juni viert de Oorsprong 
een culinair feestje met een ‘Midzo-
mers’ tintje!  Een uitje voor jong en 
oud waarbij ambachtelijke produc-
ten van kraamhouders uit de regio 

worden gepresenteerd. Smakelijke 
lokale etenswaren, leuke producten 
en mooie activiteiten, dus er is voor 
iedereen wat te vinden. Alles uit 
eigen streek natuurlijk! Ook zijn er ac-
tiviteiten speciaal voor kinderen. Kom 
je ook? www.nieuweoorsprong.nl 

Fietstival Deventer
30 mei 

Een mooie dag rond 'Fiets en fun, 
Challenge en techniek, Historie en 
toekomst'. Kijk naar spectaculai-
re BMX demo's, doe mee aan de 
urbantrail of de kunstroute én leer 
hoe je veilig en verstandig fietst.  Je 
groeit op met je fiets, zoals iedereen 
in Nederland. Je geniet van het rijden; 
recreatief of sportief. Regelmatig 

trek je er met je vrienden op uit voor 
een  rondje racen langs de IJssel, met 
je partner toer je door het Sallandse 
natuurland, of je duikt de bossen in 
voor een uitdagende MTB-track. Die 
pure passie is de basis voor het nieu-
we Deventer Fietstival op donderdag 
30 mei van 10.00 tot 18.00 uur. Er is 
volop aandacht voor hightech, duur-

zaamheid, fun en challenge. Er zijn 
diverse activiteiten zoals workshops, 
lezingen en events. Allemaal gericht 
op beleven van het fietsen. Fietstival 
is voor iedereen! Voor jong, voor oud, 
voor gewone fietsers, toerfietsers, 
racefietsers, MTB’ers en natuurlijk 
voor alle kids op wielen. Kom jij ook? 
www.fietstival.nl

Lentefair 
Diepenveen
30 mei 

Op Hemelvaartsdag is er een lentefair van 11.00 tot 17.00 uur in de 
pastorietuin in Diepenveen. Op deze gezellige en groene fair in Engelse 
stijl kun je door de pastorietuin lopen waar tal van kraampjes staan, of 
plof je neer op het terras voor een heerlijke kopje koffie of thee met een 
lekker stuk taart. Er is van alles te zien en te beleven! In de historische 
kloosterkerk is er een tentoonstelling. De baten van deze fair komen ten 
goede aan het in stand houden van deze bijzondere plek in Diepenveen. 
De toegang tot de lentefair is gratis! www.lentefairdiepenveen.nl 

Foto: op naar Nijverdal
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Dauwpop 
Hellendoorn
30 mei 

25 jaar feest, 25 jaar Dauwpop! Traditiegetrouw hét tofste festival in Oost 
Nederland. Dit jaar weer op Hemelvaartsdag. Dauwpop is de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een intiem festival met landelijke allure. De afgelopen vier 
edities waren vooraf uitverkocht. Festivalbezoekers uit het hele land weten 
Hellendoorn tijdens Dauwpop te vinden vanwege de gemoedelijke sfeer, 
de sterke line up, de fantastische ligging en de geweldige aankleding.   

We zien je dan ook graag op 30 mei 2019 in de bossen van Hellendoorn om 
met ons de jubileum editie van Dauwpop te vieren met dit jaar o.a. Nothing 
But Thieves, Kaiser Chiefs, De Staat, Balthazar, Kraantje Pappie, Ronnie Flex & 
Deuxperience en meer! De volledige line-up zie je via dauwpop.nl. 

Theo de 
Rooij 
Classic, 
Rijssen
1 juni

Tourclub Rijssen organiseert, in 
samenwerking met oud prof-
wielrenner en fietsburgemees-
ter Theo de Rooij, dit jaar de 
10e editie van de ‘Theo de Rooij 
Classic’. Een toertocht voor de 
wielerfanaat, de mountainbiker 
en de recreatieve fietser. Elke 
fietsliefhebber kan deelnemen! 
De wielerfanaten kunnen deel-
nemen aan de ‘Classic’, waarbij 
de routes van 80, 110 en 150 km 
lopen door de mooiste delen 
van Overijssel. Voor de ATB-ers 
zijn er twee uitdagende par-
coursen uitgezet van 50 en 100 
kilometer. Voor de recreatieve 
fietser is er een mooie fietstocht 
van circa 30 km. uitgezet. Meer 
informatie over starttijden en 
locaties kun je vinden op 
www.theoderooijclassic.nl.

Skiwfietstocht, 
Bathmen 
30 mei

Voor de 11de keer organiseert Stichting Bathmen Promotie de skiw (vogelver-
schrikkers) fietstocht. Vanaf 10.00 uur zal de traditionele fietstocht starten (tot 
12.00 uur) en van 13.00 tot 18.00 uur vindt op het plein voor het Cultuurhuus, 
een “preuvenement” door Bathmense horeca-ondernemers plaats opgeluisterd 
door verschillende soorten muziek, gemaakt door gebruikers van het Cultuur-
huus. Routes zijn te koop voor €2,-bij het startpunt; Het Cultuurhuus Braakhek-
ke in Bathmen.

Deventer 
Zomerkermis
30 mei – 10 juni 

De grootste en leukste kermis van Oost-Nederland vindt van donder-
dag 30 mei t/m maandag 10 juni plaats in de Deventer binnenstad. Op 
de stadspleinen Nieuwe Markt, Grote Kerkhof en Brink staan ruim 75 
spectaculaire attracties. De Deventer Zomerkermis wordt dit jaar weer 
één groot feest, met talloze bruisende zomerse activiteiten. Naast de 
attracties vinden er ook diverse andere activiteiten plaats: op maan-
dag 3 juni is er de extra voordelige Eurodag. De kermis is iedere dag 
geopend van 13.00 uur tot 24.00 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag 
zelfs tot 01.00 uur! Natuurlijk is de kermis met de fiets en openbaar 
vervoer goed bereikbaar. Kijk voor meer informatie op 
www.kermisdeventer.nl

Fotografie: Bart Heemskerk

Retro classic toertocht Holten
2 juni

Zondag 2 juni kunnen liefhebbers 
van retro-wielrenfietsen hun hart 
ophalen tijdens de Retro Classic 
Toertocht in Fietsdorp Holten. 
Kom jij ook op je retro fiets en bij 
voorkeur in passende fietskleding 

meefietsen? Ouderwets gezellig op 
de pedalen daar gaat het om deze 
dag, maar hoe meer mensen de 
reglementen naleven en dus de vin-
tage-stijl uitstralen, hoe leuker het 
is voor iedereen! De toertocht start 

in het gezellige centrum van Holten 
op de Smidsbelt. Tussen 10.00 en 
12.00 uur kan er gestart worden voor 
een route van 35 of 60 km. Om 10.30 
uur vertrekt het peloton. Doe jij ook 
mee? www.fietsdorpholten.nl
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Kunstvoer, Nijverdal
10 juni

De eerste editie van Kunstvoer was een groot succes. Daarom vindt 
het evenement op tweede pinksterdag voor de tweede keer plaats. 
Kunstvoer combineert straattheater, kunst, muziek en food en zet 
het centrum van Nijverdal op zijn kop! Genieten, verbazen, lachen, 
shoppen en relaxen het kan allemaal in het centrum. Jong en oud 
kan zich de hele middag vermaken. Kenmerkend van het Nijverdalse 
straattheater zijn de walking acts en acrobaten die zich in veemde 
bochten wringen en soms ook onopvallende opvallende figuren.……was 
dit nou een artiest of…?  Maar ook serieuze kunst! Waaronder beelden, 
zeefdrukken, schilderwerk en sierraden. Allemaal uniek en van 
artistieke kwaliteit. De makers kunnen je er meer over vertellen. Direct 
kopen kan, onderhandelen mag en alleen maar kijken en geïnspireerd 
worden is ook goed. Je kunt ook genieten van lekkere gerechten, 
muziek en sfeer bij de foodtrucks. Enig risico om.. een gekke theateract 
aan je tafel te krijgen loop je natuurlijk wel. De toegang is gratis. Kom, 
kijk, proef en geniet van 12.00 tot 17.00 uur! 
www.kunst-voer.nl

Ribs & Blues Festival, Raalte
8, 9 en 10 juni 

Ribs & Blues is één van de en 
misschien wel het beste bluesfestival 
van Europa. Niet voor niets ontvingen 
ze al drie keer de European Blues 
Award voor het beste blues festival. 
In totaal 21 acts uit binnen –en 
buitenland komen tijdens het 
Pinksterweekend naar het grootste 

gratis toegankelijke roots & 
bluesfestival van Nederland! Het 
affiche is opnieuw een mooie mix 
van gevestigde namen en opkomend 
talent in alle roots & blues(rock) 
verwante stijlen. Daarnaast biedt 
het festival traditioneel heel veel 
entertainment voor jong en ouder. 

Internationaal straattheater, een 
groot Kidsadventureland en een 
festivalmarkt. En het festival is bekend 
om de heerlijke spareribs die je zeker 
moet proeven. Elk jaar worden er 
circa 4500 kilo aan spareribs verkocht! 
Kijk voor het programma en meer 
informatie op: www.ribsenblues.nl

Kunstfietsroute 
‘Kunst van hier 
tot ginder’, 
Okkenbroek-
Deventer
9 en 10 juni

De Kunstfietsroute 'Kunst van Hier tot Ginder' is een schitterende fiets-
tocht door het prachtige Sallandse landschap. Tijdens het Pinksterweek-
end, op zondag 9 en maandag 10 juni, fiets je door het buitengebied van 
de gemeente Deventer. Bijzondere locaties langs de fietsroute vormen 
het decor voor beeldende kunst, theater en muziek. Breng een bezoek 
aan (historische) boerenerven, statige bomenlanen, een kwekerij, 
kapschuur, prachtig aangelegde tuinen en kleine dorpen.

De lengte van de fietstocht is circa 26 kilometer. Voor ouders met kleine 
kinderen is er een verkorte route van circa 16 kilometer. De fietsroute is 
geheel bewegwijzerd. De voorstellingen vinden plaats tussen 10:30-
17:30 uur. Deelname: € 2,50 p.p. kinderen t/m 12 jaar mogen gratis mee.  
Het startpunt is Café & Terras à la Monique in Okkenbroek. 
www.kunstvanhiertotginder.nl 

Kunstweekend Heino 
1 en 2 juni

Na het succes van de afgelopen 
jaren wordt er vanuit het Dorps-
huus Heino op zaterdag 1 en 
zondag 2 juni het Kunstweekend 
georganiseerd. 

De kunstroute heeft als doel een 
podium te bieden aan kunste-
naars in een landelijke gastvrije 
en laagdrempelige omgeving. De 
organisatie streeft er naar de diver-

siteit aan kunstvormen bereikbaar 
te maken voor zowel kunstliefheb-
bers als het grote publiek.

Kunstenaars uit Heino en om-
geving exposeren in hun eigen 
ateliers en in het Dorpshuus. Van 
11.00 tot 17.00 uur zijn deze dagen 
beelden, schilderijen, illustraties, 
textiele werkvormen, sieraden, 
foto’s en installaties te zien. Kun-

stenaars kunnen op eigen locatie 
exposeren en in overleg met de 
werkgroep is het ook mogelijk 
om een gezamenlijke expositie te 
organiseren in het dorp. 

Voor € 25,00 kan je deelnemen aan 
een bruisend kunstweekend.

www.facebook.com/
kunstrouteheino

Zunnewendefestival, 
Hellendoorn
21 juni

Dit is het festival waar streekcultuur 
en streektalen elkaar ontmoeten. 
Op de grens van Salland en Twente 
aan de Regge in Hellendoorn trekt 
een bonte stoet van muzikanten, 
schrijvers, dichters, vertellers en 
theatermakers in allerlei streektalen 
op verschillende podia voorbij.  Om 
16.00 uur begint Zunnewende met 
een jeugdprogramma. Kinderen en 

hun (groot)ouders  worden 
dan meegevoerd door muzikanten 
en verhalenvertellers. De spellen 
en activiteiten en de verschillende 
foodtrucks met onder meer 
biergerechten, vis, BBQ, de 
lachende IJsman en tal van 
streekproducten maken een 
dinerpauze thuis totaal overbodig. 
www.zunnewendefestival.nl Fotografie: Emile Willems
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Midzomerfeesten Mariënheem
21, 22 en 23 juni 

Op zoek naar een gezellig feest? 
Kom dan naar het Midzomerfeest 
in Mariënheem. Midzomerfeest 
Mariënheem is een jaarlijks 
wederkerend tentfeest in Mariën-
heem. Ruim 100 vrijwilligers zetten 
zich ieder jaar in om er een topfeest 
van te maken. 

Het Midzomerfeest is een feest voor 
jong en oud, waarbij er een program-
ma is voor zowel mensen uit het 
dorp als uit de regio. Op de muzie-
kavonden, en dan met name op de 
zaterdagavond, wordt het feest ook 
bezocht door mensen van ver buiten 
de regio.

De locatie van het terrein is gelegen 
in het dorp Mariënheem, naast de 
tennisbaan en de voetbalvelden. 
Bezoekers kunnen het terrein 
betreden via de Essenbree. 
Mariënheem ligt tussen de grotere 
kernen Raalte en Nijverdal.
www.midzomerfeest.nl

Reggesurvival, 
Nijverdal
22 juni

Op zaterdag 22 juni wordt de Reggesurvival georganiseerd. Dit is 
een survivalwedstrijd voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 17 jaar. In 
verschillende leeftijdscategorieën  ga je per team de diverse obstakels op 
en bij de Regge te lijf. De jongsten worden begeleid door een volwassene en 
zwemdiploma’s zijn verplicht. De Reggesurvival is erg leuk om te doen voor 
sportieve kinderen die niet bang zijn voor een nat pak en nogal wat modder. 
Kijk voor meer informatie op www.reggesurvival.nl.

Triathlon Holten
28 en 29 juni

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

Diepe Hel; twee steile klimpartij-
en op de Holterberg waar menig 
professioneel wielrenner zich op 
vastbijt. Maar dit geploeter op de 
fiets verdwijnt als wolken voor de 
zon zodra de triatleet de straten van 
Holten bereikt. Want daar staat het 
publiek rijen dik langs het parcours 
om de deelnemers flink aan te 
moedigen. 

Het Triathlon weekend start met 
de Kidstriathlon op vrijdagavond 
28 juni voor de jeugd tot en met 15 
jaar. Vervolgens de Viverarun waar 
hardlopers hun beste beentje voort-
zetten op het officiële loopparcours 
van de triatlon. Na afloop vindt een 

grandioze opening plaats in de Tria-
thlonarena op de Kalfstermanswei-
de. Het hoogtepunt is natuurlijk op 
zaterdag 29 juni. Vanaf 11.00 uur is 
Holten volledig afgesloten voor de 
grote wedstrijddag. In de ochtend 
starten de Elite Premium en Junior 
groepen die in een razend tempo 
voorbij komen. Later op de middag 
volgen de bedrijventeams, ama-
teurs en Holtenaren. Het feest barst 
pas echt los wanneer de laatste 
deelnemer is binnengehaald. Dan 
wordt in no-time de triathlonarena 
omgebouwd tot een feestterrein en 
is het nagenieten van alle persoon-
lijke overwinningen. 
www.triathlonholten.nl

Koopzaterdag met 
springkussen-
festijn, Rijssen
22 juni

Iedereen in de omgeving weet dat het goed shoppen is in Rijssen. Er 
zijn dameszaken in overvloed en je treft ook mooie heren- en kinderza-
ken. Op elke hoek vind je wel een leuke woonwinkel en inmiddels zijn 
er in Rijssen ook conceptstores te vinden. Tijdens de speciale koopza-
terdagen (met avond!) worden extra activiteiten georganiseerd en is er 
volop aandacht voor de kinderen!

Internationaal 
Kampioenschap 
standwerken, Rijssen
29 juni

Het standwerkersconcours is al sinds jaar en dag een geliefd evenement op de 
Rijssense maandagmarkt. Zaterdag 29 juni heeft de Reggestad de primeur van 
het eerste wereldkampioenschap standwerken. Er zijn Nederlandse kampioen-
schappen geweest - ook in Rijssen - en een Europese titelstrijd in Enschede in 
2017. Maar nog nooit een kampioenschap met standwerkers van buiten de EU! 
Spannend…wie wordt de eerste wereldkampioen? 
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Expositie Sierk 
Schröder, Deventer
1 mei – 30 juni

De Stichting Sierk Schröder presenteert ‘Wie doet mij wat!’ Van 1 mei 
t/m 30 juni 2019 wordt in de Bergkerk te Deventer een overzichtsten-
toonstelling gewijd aan het omvangrijke en veelzijdige oeuvre van Sierk 
Schröder. Een brede selectie van zijn allermooiste werken zal worden 
geëxposeerd. Tegelijkertijd zullen ook tekeningen, studies en schetsen 
worden getoond die de basis vormden voor zijn groot kunstenaarschap. 
Deze dubbelexpositie toont niet alleen meesterlijke kunstwerken, maar 
biedt tegelijkertijd inzicht in de verrassende technieken en de achterlig-
gende opvattingen van de Nederlandse schilder die de meest invloed-
rijke personen uit de twintigste eeuw portretteerde. Als geen ander 
wist hij ook op een tijdloze en geheel eigen wijze de schoonheid van de 
mens en van de natuur te vereeuwigen. Schoonheid is eeuwig. ‘Voor-
goed voorbij bestaat niet’. De titel ‘Wie doet mij wat’ is een bemoedi-
gend citaat uit een brief van Schröder aan de schilder Paul van Dongen 
die bang was dat de figuratieve kunst helemaal zou verdwijnen. 
www.sierkschroeder.com

Kijk voor meer exposities op www.deventer.info/nl/agenda/
tentoonstellingsoverzicht

Stadwandeling Deventer
Een stadswandeling door de stad 
Deventer is een bijzondere 
ervaring. Maak kennis met de 
middeleeuwse straatjes en 
steegjes in het oude handelshart 
van de stad, het Bergkwartier, en 
wandel langs de topstukken van 
het Noordenbergkwartier, zoals de 
Lebuinuskerk en het oudste stenen 
woonhuis van Nederland. Elke dag 
organiseert de VVV Deventer in sa-
menwerking met het Gilde Deventer 
voor alle individuele bezoekers en 

toeristen een stadswandeling 
onder leiding van ervaren gidsen. 
Laat je verleiden tot een uitstapje 
door de Gastvrije Hanzestad en 
geniet van al het moois dat 
Deventer te bieden heeft. 
De rondleiding duurt circa 1,5 uur.

Data: dagelijks
Aanvang: 13.30 uur
Prijs: € 4,00 per persoon
Start: VVV Deventer, Brink 89 
(Penninckshuis)

Bij de VVV Deventer zijn tevens diver-
se wandelroutes door de binnenstad 
verkrijgbaar om op eigen gelegenheid 
te wandeling. 

Liever op verkenningstocht met je te-
lefoon? Download gratis de IZI.Travel 
app en maak diverse stadswandelin-
gen door de binnenstad van Deventer! 
De routes zijn tevens te bezichtigen 
op de website: www.izi.travel. Meer 
informatie over de stadswandelingen 
vind je op: www.deventer.info 

Reggetocht met 
Enterse Zomp
Beleef en ontdek de Regge tijdens de nieuwe vaartocht van de Enterse 
Zomp! De Regge is door de eeuwen heen bevaren door Enterse zompen, 
platbodems die aan weinig water genoeg hadden. In 1986 is weer een 
echte zomp gebouwd de ‘Regt door Zee. In  juli en augustus kun je 
elke maandag t/m vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur een vaartocht van 
een uurtje met de zomp over de Regge maken, waarbij de schipper 
onderweg leuke verhalen en weetjes vertelt. Daarnaast zijn er speciale 
vaartochten: op 18 & 25 mei en 8 & 15 juni kun je mee met de nieuwe 
‘Beleef en ontdek de Reggetocht’. Om 10.30 uur vertrekt de zomp met 
koffie/thee aan boord vanaf het haventje bij de Pelmolen, Pelmolenpad 
9a in Rijssen. Rond 12.30 uur word je terug verwacht. Meevaren kost 
€ 7,50 p.p. en opgeven voor deze vaartocht kan via telefoonnummer: 
0547-574911. Meer informatie vind je op www.entersezomp.nl.

Rond-
leidingen 
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 tegen-
houden door het binnendijkse land 
onder water te zetten. De bunkers, 
het noodhospitaal en commandocen-
trum op Landgoed De Haere bij Olst 
zijn op bepaalde (open)dagen of op 
aanvraag toegankelijk voor publiek. 
Tevens maken deze verdedigingswer-
ken deel uit van een gemarkeerde 
wandelroute. Meer informatie vind je 
op www.ijssellinie.nl.

Torenbeklimming 
Lebuinuskerk 
Deventer 
Zin in een uitdaging? Beklim de toren van de Lebuinuskerk! De smalle 
spiltrap naar de tweede omgang op 46 meter hoogte bestaat uit 220 
treden. Vanaf het hoogste punt heb je prachtig uitzicht over Deven-
ter en de ommelanden. Oorspronkelijk had de Lebuinuskerk aan 
de westzijde een complex van meerdere torens. De centrale toren 
werd geflankeerd door vier kleinere, in 1454 grotendeels gesloopt. 
De eerste steen voor de tegenwoordige toren legde men in de zomer 
van 1459. Op de koepel staan de woorden Fide Deo, Vigila, Consule, 
Fortis Age. Hetgeen betekent: vertrouw op God, wees waakzaam en 
bedachtzaam, handel onbevreesd. In de maanden april t/m oktober 
is de toren door publiek te beklimmen. De toren is iedere zaterdag 
geopend tussen 13.00-16.00 uur en tijdens schoolvakanties ook op 
maandag t/m vrijdag.

Toegang via Lebuinuskerk, ingang: Grote Kerkhof 38. 
Entreeprijs: € 2,50, kinderen t/m 12 jr. € 1,-. www.lebuinuskerk.nl 

Expositie (rondom 
het thema) ‘het 
Mysterie van het 
Leven’
15 juni – 10 augustus

In de huidige tijd van toenemende individualiteit wil de werkgroep 
‘Kunst in de Kerk’ in Raalte mensen stimuleren met elkaar in gesprek te 
gaan waarbij kunst als katalysator wordt gebruikt. Er zijn schilderijen ge-
maakt rondom het thema ‘het Mysterie van het Leven’ door verschillende 
kunstenaars uit Raalte, professionals en amateurs. Daarnaast zijn er ook 
foto’s keramiek, glaswerk, naaldkunst en gedichten te bewonderen. 

Alle kunstenaars hebben verwoord hoe ze, in relatie tot het thema, 
gekomen zijn tot het kunstwerk dat te zien is in de kerk. Dit alles om 
bezoekers te stimuleren en na te denken over wat er te zien is en hier-
over met elkaar in gesprek te gaan. Ook leerlingen van Carmel College 
Salland en van basisschool ‘de Gouden Emmer’ uit Heino, hebben iets 
bijzonders gemaakt. De expositie wordt gehouden in de Plaskerk, de 
Plas 1 in Raalte en de entree is vrij. De Plaskerk, in het centrum van Raal-
te, is van oudsher een plek waar mensen zich bezighouden met levens- 
en zingevingsvragen. Openingstijden: woensdag van 9.30 – 13.00 uur, 
vrijdag van 13.00 – 17.00 uur en zaterdag van 11.00 – 15.00 uur.
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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

Hellendoorn
Warenmarkt centrum, 
do 08.00-13.00 uur 

Holten
Warenmarkt Smidsbelt,
vr 13.00 - 17.30 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 14 april 2019 t/m 2 juli 2019
14 april 2019
Bathmen
•  Concert Eke Simons en Anita Tomasevic. 

concert Eke Simons en Anita Tomasevic op 
piano in de Dorpskerk Bathmen. Locatie: 
Bathmense Dorpskerkconcerten, Kerkplein 3 
| 0570 - 542 299 | www.muziekkringbathmen.
nl | Entreeprijs: € 15,00 | Aanvang: 19:30.

Deventer
•  Stadswandeling Deventer in tekeningen. In 

aansluiting op de expositie in Architectuur-
centrum Rondeel geeft Peter Paul Hattinga 
Verschure een presentatie en een stadsrond-
leiding langs plekken in de stad waar tekenin-
gen zijn ontstaan. Locatie: Architectuurcen-
trum Rondeel, Assenstraat 14 | www.rondeel.
nl | Openingstijden: 14:00-23:59.

•  IJsselloop. Afstanden: 1, 2, 5, 10 en 15 km. 
Start & finish: de Brink in het centrum van 
Deventer. www.ijsselloop.nl 

Hellendoorn
•  Smaak Event Landgoed de Uitkijk. Twentse 

kazen, gerookte vis, ambachtelijk brood, 
bijzondere gerechtjes, mooie wijnen, speciaal 
bier, kookworkshops en meer…. dat is het 
Smaak event. Locatie: Landgoed de Uitkijk 
in Hellendoorn, Hellendoornsebergweg 8 | 
0548-654117 | www.de-uitkijk.nl | Entreeprijs: 
gratis | Openingstijden: 11:00-17:00.

19 april 2019
Deventer
•  Goede Vrijdagmarkt. Zie pagina 3.

Marle
•  Paasweekend Marle. In het weekend van 

19 april t/m 22 april 2019 staat Paasweekend 
Marle 2019 op het programma. Er komen be-
kende artiesten richting Marle, en er zal weer 
veel motorisch geweld te zien zijn gedurende 
het gehele weekend. Locatie: Feestterrein bij 
de Handwiezer, M. Werkmanstraat in Marle | 
Aanvang: 13:00.

20 april 2019
Marle
•  Paasweekend Marle. Zie 19 april.

Deventer
•  Whispering Sons & Scram C Baby. De Ronde 

van Vedett is een Deventer wielerkoers 
met een cultureel randprogramma. Zet 
na het aanmoedigen van de wielrenners 
koers naar het Burger voor post-punk van 
Whispering Sons uit Brussel en Scram C Baby, 
de godfathers van de Nederlandse indie. 
Locatie: Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9 | 
www.burgerweeshuis.nl | Openingstijden: 
20:00-23:59. 

•  Hot Stuff met Pablo Discobar Soundsystem. 
Het nieuwste, en leukste extravaganza  
feestje van Deventer waar niets te gek is en al 
je sparkling dromen uit komen.  
Locatie: Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9 |  
www.burgerweeshuis.nl | Openingstijden: 
23:00-23:59.

Holten
•  Paasvurenkeuring. Zie pagina 3.

Hellendoorn
•  Quatsch Comedyfestival Hellendoorn 2019. 

Op zaterdag 20 april zijn ze terug!  De vorige 
editie telde 5 locaties, 15 artiesten en veel be-
zoekers. Locatie: De Lantaarn, Schapenmarkt 
13 in Hellendoorn | Entreeprijs: € 20,50. | 
Openingstijden: 19:00-01:00.

Nijverdal
•  Het bos op z’n paasbest. Tijd om naar buiten 

te gaan. De natuur is er ook weer klaar voor. 
Op zijn paasbest volgens zegswijze. Kom 
mee naar buiten en geniet van de lente. 
Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, 
Nijverdal | 0548-612711| www.np-desalland-
seheuvelrug.nl |Entreeprijs kinderen (t/m 12 
jaar): € 2,50; Entreeprijs Volwassenen: € 4,00 
| Aanvang: 14:00.

21 april 2019
Bathmen
•  Paasvuur Dortherhoek. In Dortherhoek 

(buurtschap bij Bathmen) wordt het paasvuur 
ontstoken door de kinderen uit Bathmen. 
Locatie: Paasvuurterrein, Gorsselseweg 26, 
Bathmen | Entreeprijs: gratis |  
Aanvang: 20:30.

Deventer
•  Taste of Jazz: Deborah J. Carter sings the 

Beatles bij Taste of Jazz. Op de derde zondag 
van de maand is er live jazz muziek in de 
bibliotheek in het Deventer stadscentrum. 
Onder de naam ‘Taste of Jazz’: wordt steeds 
een andere smaak van de jazzmuziek belicht 
in wisselende bezettingen, maar altijd met 
topmuzikanten. Locatie: Bibliotheek,  
Stromarkt 18 | www.tasteofjazz.nl |  
Openingstijden: 15:30

Hellendoorn
•  Eieren zoeken op de Hellendoornse berg. 

Eerste Paasdag vindt het jaarlijkse eieren 
zoeken plaats op of in nabijheid van het 
historische Kuulbargien op de Hellendoornse 
berg, in de buurt van “De Uitkijk”. Locatie: 
Landgoed de Uitkijk in Hellendoorn,  
Hellendoornsebergweg 8 | 0548-654117 |  
www.de-uitkijk.nl | Aanvang: 14:30.

•  Paasvuur Hellendoorn. Eén van de belang-
rijkste folkloristische tradities die de Stichting 
Oald Heldern de Noaberschop al sinds jaar 
en dag in stand houdt, is het paasvuur.  
Locatie: Hellendoorn en omgeving |  
Entreeprijs: gratis | Aanvang: 20:30.

Holten
•  Oei, wat kruipt daar uit het ei?. Moeder 

kip komt weer met  haar kuikens naar de 
Holterberg. Ze lijkt niks te leren, want weer 
zijn er kuikens ontsnapt! De kinderen gaan 
op zoek naar de verdwaalde kuikens. Locatie: 
Natuurmuseum Holterberg in Holten,  
Holterbergweg 12 | 0548-361979 |  
www.museumholterberg.nl | aanvang: 11:00.

•  Paasvuren rondom Holten. Zie pagina 3.

Marle
•  Paasweekend Marle. Zie 19 april.

Nijverdal
•  Het bos op z’n paasbest. Tijd om naar buiten 

te gaan. De natuur is er ook weer klaar voor. 
Op zijn paasbest volgens zegswijze. Kom mee 
naar buiten en geniet van de lente. Locatie: 
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Nijver-

dal | 0548-612711| www.np-desallandseheu-
velrug.nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): 
€ 2,50; Entreeprijs Volwassenen:  
€ 4,00 | Aanvang: 14:00.

22 april 2019
Holten
•  Paasactiviteiten bij Dondertman. Vandaag 

staat Kinderboerderij Dondertman in het 
teken van Pasen. Tweede Paasdag worden de 
dieren getrakteerd op een overheerlijke paas-
brunch. Omstreeks 13:00 uur gaan ze ‘aan 
tafel’. Locatie: Kinderboerderij Dondertman, 
Meester Bosweg 5 in Holten | 0548-361169 
|  www.kb-dondertman.nl | Openingstijden: 
10:00-17:00.

•  Oei, wat kruipt daar uit het ei? Zie 21 april

Marle
•  Paasweekend Marle. Zie 19 april

Nijverdal
•  Sallandse Heuvelrug Paasfair. Zie pagina 3.

23 april 2019
Nijverdal
•  De 18 minuten man: De Geschiedenis van de 

Wereld. Je kunt je bestaan prima verkennen 
vanuit je eigen omgeving en vanuit het hier 
en nu. Maar je kunt je bestaan ook verkennen 
vanuit de grootst mogelijke context die er 
is: de geschiedenis van de wereld. Locatie: 
ZINiN Theater in Nijverdal, Willem Alexan-
derstraat 7 | 0548-624489 | www.zinin.com | 
Prijs voor leden: € 5,00; Prijs voor niet-leden: 
€ 7,50 | Aanvang: 20:00.

24 april 2019
Deventer
•  1e Deventer Wandelvierdaagse.  

Afstanden 20, 30 en 40 km.  
Start De Driehoek, Rielerweg 110 |  
www.speeltuindedriehoek.nl

25 april 2019
Deventer
•  1e Deventer Wandelvierdaagse. Zie 24 april

26 april 2019
Bathmen
•  Film op de Brink: Mamma Mia, here we go 

again!. Ook dit jaar weer “Film op de Brink” 
op 26 april als opwarmer voor de verjaardag 
van onze Dancing Queen uhhhh King. Zing, 
lach en dans met ons mee: Mama Mia, Here 
we go again!! Locatie: De Brink in Bathmen | 
Openingstijden: 21:00-00:00.

Deventer
•  Bökkers. Dit jaar voegen de heren alweer 

hun 6e studioalbum toe aan hun repertoire. 
Opgenomen aan de voet van de Luttenberg 
klinkt Leaven in de Brouweri-je lekker lande-
lijk. Deventer zal na Koningsnacht 2019 nooit 
meer hetzelfde zijn  dankzij deze kroonprin-
sen van de dialectrock. Locatie: Burgerwees-
huis, Bagijnenstraat 9, | www.burgerwees-
huis.nl | Openingstijden: 20:30-00:00.

•  1e Deventer Wandelvierdaagse. Zie 24 april

•  Deventer Koningsnacht. Deze avond staat in 
het teken van veel muziek en gezelligheid. In 
Deventer worden allerlei activiteiten georga-
niseerd, zowel in de binnenstad, op de Brink 
als bij het Havenkwartier in Deventer.

Rijssen
•  Rijssens Mannenkoor. Het traditionele  

oranjeconcert van het Rijssens Mannenkoor 
vindt vandaag plaats in de Schildkerk in  
Rijssen op de avond voor Koningsdag.  
Locatie: Schildkerk in  Rijssen, Schild 8 | 
Aanvang: 19:30.

27 april 2019
Bathmen
•  Koningsdag 2019. Ook dit jaar verzorgt  

de Stichting Oranjecommissie Bathmen  
de organisatie van Koningsdag in  
Bathmen. Aan traditie zal het niet ontbreken! 
Locatie: Bathmen | Openingstijden: 
 09:30-17:00.

Deventer
•  Sprookjes bij de toverlantaarn. Vertelvoor-

stelling: Antieke glasplaten worden gepro-
jecteerd en laten bekende sprookjes zien. 
Locatie: Speelgoedmuseum Deventer, Brink 
47, 7411 BV Deventer | 0570-616939 | info@
deventerverhaal.nl | www.speelgoedmuse-
umdeventer.nl | Openingstijden: 14:00-23:59.

•  1e Deventer Wandelvierdaagse. Zie 24 april

•  Deventer Koningsfestival. Het tweedaagse 
festival begint op Koningsnacht met o.a. 
Frenna. Koningsdag is gratis toegankelijk voor 
jong en oud. Verwacht fijne muziek, lekker 
eten en een heleboel gezelligheid.  
Havenkwartier, Deventer |  
www.koningsfestivaldeventer.nl

Holten
•  Koningsdag Holten 2019. Volop festiviteiten 

en gezelligheid in het centrum van Holten. 
De dag begint traditiegetrouw met het luiden 
van de klok om 8.45 uur gevolgd door de 
aubade op de Smidsbelt. Locatie: Centrum 
Holten, Smidsbelt | Aanvang: 08:45.

Rijssen
•  Koningsdag Rijssen 2019. Op Konings-

dag wordt in Rijssen gevierd met een vol 
programma bij de Oosterhof, rondom het 
Parkgebouw en in het centrum. Locatie: 
Rijssen | Openingstijden: 11:00-16:00.

Wijhe
•  Koningsmarkt. Koningsmarkt in het centrum 

van Wijhe. Van 10.00 tot 16.00 uur

28 april 2019
Deventer
•  Driehoekwandeltocht. Wandeltocht met 

afstanden van 5, 10, 15, 20, 30 & 40 km.  
Start: de Driehoek, Rielerweg 110 |  
www.speeltuindedriehoek.nl

30 april 2019
Deventer
•  Sprookjes bij de toverlantaarn. Zie 27 april
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3 mei 2019
Rijssen
•  Ronde van Overijssel 2019. Zie pagina 3.

4 mei 2019
Bathmen
•  Herdenking. Ook dit jaar organiseren de 

Oranjecommissie Bathmen en de Oranje-
commissie Loo gezamenlijk de herdenking. 
Locatie: Centrum Bathmen| Openingstijden: 
18:45-21:00.

Holten
•  4 mei Herdenking Holten. Elk jaar op 4 mei, 

Dodenherdenking, wordt op de Canadese 
Begraafplaats Holten een herdenkingsplech-
tigheid gehouden waarbij de schoolkinderen 
uit Holten een centrale rol spelen. Locatie: 
Canadese Begraafplaats in Holten | 0548-
789161| www.canadesebegraafplaatsholten.
nl| Aanvang: 11:00.

Rijssen
•  Ronde van Overijssel 2019. Zie pagina 3.

5 mei 2019
Deventer
•  Expositie Het gezonde lichaam. Een van 

de hoogtepunten uit de collectie van de 
Athenaeumbibliotheek is ‘De vrouw’ van 
Aletta Jacobs. Het was het eerste boek over 
het vrouwenlichaam en de gynaecologie, en 
bevatte bovendien beweegbare platen van de 
skeletbouw, spieren en organen van de vrouw. 
Zeer vernieuwend voor die tijd. Het boek is 
in bezit van de Atheneaumbibliotheek en te 
bewonderen in de Proosdij in de expositie 
Het gezonde lichaam. Locatie: Bibliotheek, 
Stromarkt 18 | www.bibliotheekdeventer.nl  | 
Openingstijden: 12:00-23:59.

Haarle (Hellendoorn)
•  Vroeg uit de veren op De Sprengenberg. Ben 

jij een echte “early bird”? Dan is deze excursie 
echt wat voor jou! Maak een ochtendwande-
ling over De Sprengenberg in Nationaal Park 
De Sallandse Heuvelrug. Locatie: Informatie-
schuur De Pas, Molenweg 2, Haarle (Hellen-
doorn)| Openingstijden: 07:00-09:00.

Holten
•  Bevrijdingsloop Holten 2019. Ook in 2019 

organiseert AV Holten op zondag 5 mei de 
35ste editie van de Bevrijdingsloop Holten; 
een loopwedstrijd voor jong en oud! Locatie: 
Sportpark Meermanskamp, Valkenweg 4, 
Holten | Aanvang: 14:00.

Nijverdal
•  Freedom Ride. Zie pagina 5.

Raalte
•  Salland Aspergetocht. Zie pagina 5.

Zwolle
•  Bevrijdingsdag Overijssel. Het grootste 

bevrijdingsfestival van nederland met meer 
dan 50 optredens in ruim 130.000 bezoekers. 
Locatie: Wezenlandenpark | www.bevrij-
dingsfestivaloverijssel.nl | Van 10:00 – 23:00

8 mei 2019
Raalte
•  Voorjaarskermis. Gezellige voorjaarskermis 

in Raalte! Locatie: Domineeskamp, Raalte 

Rijssen
•  Kermis in Rijssen. Deze week strijkt de 

kermis neer in Rijssen. Liefhebbers kunnen 
zich weer uitleven in de verschillende ker-

misattracties! Locatie: Centrum van Rijssen | 
Openingstijden: 13:00-22:00.

9 mei 2019
Raalte
•  Voorjaarskermis. Zie 8 mei 

Rijssen
•  Kermis in Rijssen. Zie 8 mei

10 mei 2019
Raalte
•  Voorjaarskermis. Zie 8 mei 

Rijssen
•  Kermis in Rijssen. Zie 8 mei

11 mei 2019
Deventer
•  Stiltewandeling Klooster Nieuw Sion. Een 

wandeling in stilte, zoekend naar stilte. Op 
elke 2e zaterdag van de maand lopen we met 
een groep naar Sion toe. Wandelend door 
de prachtige bossen van Averlo proberen we 
innerlijk stil te worden, waarbij we ons laten 
inspireren door de omgeving, een inspireren-
de tekst of een intrigerende vraag. Wandel je 
met ons mee? Je kunt kiezen tussen een lange 
versie vanuit Deventer (ongeveer 7 km) en 
een kortere versie vanaf een boerderij buiten 
Diepenveen (ongeveer 3,5 km). Locatie: 10:15 
uur start: Kei13, Wezenland 582 | 11:00 uur 
start: Erve Kleinverldhuis, Verldhuizerdijk 1  
te Diepenveen | www.nieuwsion.nl |  
Openingstijden: 10:15-14:00.

•  Zaterdagmiddag Concerten Deventer: Con-
certo d’Amsterdam. Iedere maand vinden er 
in Deventer twee zaterdagmiddagconcerten 
plaats, een klassiek concert en een orgelcon-
cert. Op het programma staat muziek uit de 
Middeleeuwen & Renaissance, barok, klas-
siek, romantiek tot moderne en eigentijds 
gecomponeerde muziek. Locatie: Lebuinus-
kerk, Ingang: Grote Kerkhof| 0570-612548 | 
info@pkn-deventer.nl | www.lebuinuskerk.nl 
| Openingstijden: 15:00-16:00.

Holten
•  Vroege Vogelwandeling. Vroeg op pad met 

een vogelkenner om bijzondere vogels te 
spotten. Locatie: Natuurmuseum Holterberg, 
Holten | 0548-361979 | www.museumholter-
berg.nl | Entreeprijs: € 7,50 | Aanvang: 07:00.

Lettele
•  Geraniummarkt/moederdagmarkt. Op 

de dag voor moederdag wordt weer de 
geraniummarkt georganiseerd. vanweg 
het speciale karakter vandaag zullen er ook 
een aantal kramen zijn met andere leuke 
moederdagcadeautjes. Locatie: Windkoren-
molen de Leeuw, Oude Molenweg in Lettele | 
0570-543550, http://stichting.oudemolen.net 
| openingstijden: 10:00-15:30.

Nijverdal
•  Doktersbos Rock. Traditiegetrouw wordt 

het Openluchttheater seizoen afgetrapt met 
Doktersbos Rock. De line-up van vanavond: 
Elesteon, Murphy McCoy en Sense of Urgency. 
Locatie: Openluchttheater Nijverdal, Duive-
catelaan 11 | 0548-624489 | www.openlucht-
theaternijverdal.nl/ | Voorverkoop: € 7,50 | 
Aanvang: 20:00.

Raalte
•  Voorjaarskermis. Zie 8 mei 

Rijssen
•  Vroege Natuurvaart. Geniet in de ochtend-

gloren van de natuur vanaf het water in 
Rijssen. Locatie: Pelmolen Ter Horst,  

Pelmolenpad 9a | 0548-549382 |  
www.depelmolen.nl | Entreeprijs: € 14,00 | 
Openingstijden: 07:00-10:00.

•  Kermis in Rijssen. Zie 8 mei

12 mei 2019
Raalte
•  Voorjaarskermis. Zie 8 mei 

16 mei 2019
Deventer
•  Deventer Doctalks - Tom Fassaert. Tijdens 

de Doctalks avonden nodigen we een beken-
de documentairemaker uit op het Kunsten-
lab-podium. Via korte filmfragmenten haken 
we in op het werk van onze gast en krijgen 
we zo een kijkje binnen het maakproces van 
een documentaire. Vanavond Tom Fassaert 
maker van A family Affair, De Engel van Doel. 
Locatie: Kunstenlab, Havenplein 20, 7411 ME | 
www.onderdewolken.com/doctalksdeventer | 
Openingstijden: 20:00-22:30.

17 mei 2019
Raalte
•  Vital Centre Raalte Run. Kom een kijkje 

nemen tijdens de Vital Centre Raalte Run. 
Locatie: Hammerweg 8B

18 mei 2019
Deventer
•  Zaterdagmiddag Orgelconcert Deventer: 

Gerritt Hoving. Iedere maand vinden er in 
Deventer twee zaterdagmiddagconcerten 
plaats, een klassiek concert en een orgelcon-
cert. Op het programma staat muziek uit de 
Middeleeuwen & Renaissance, barok, klas-
siek, romantiek tot moderne en eigentijds ge-
componeerde muziek. Locatie: Lebuinuskerk, 
Ingang: Grote Kerkhof, 7411KV | 0570-612548 | 
info@pkn-deventer.nl | www.lebuinuskerk.nl 
| Openingstijden: 15:00-16:00.

Holten
•  Meikeverrit. Vandaag wordt er weer de 

Meikeverrit georganiseerd voor alle klassieke 
luchtgekoelde VW’s. Halverwege de rit  
worden de kevers opgesteld in het  
centrum van Rijssen om te bewonderen.  
Locatie: Centrum, schild, Holten.

•  Speciale E-bike fietstocht. Zie pagina 5.

Nijverdal
•  Katoentjestocht. Hij zit er weer aan te ko-

men, de vierde editie van de Katoentjestocht. 
In de nacht van 17 op 18 mei kunnen wandel-
liefhebbers zich vervoegen bij de Smidse aan 
het Hoge Dijkje om zich aan te melden voor 
de hele, halve of kwart marathon. 

19 mei 2019
Deventer
•  Samen fietsen voor het goede doel!  

Er komt een moment dat je het niet  
meer kunt: fietsen. En wat is er dan mooier 
om gefietst te worden? Dat kan met het 
project “Fiets alle Jaren”: vrijwilligers fietsen 
jou dan rond in een echte riksja. Zo kun je 
dan toch nog genieten van lekker buiten zijn 
van die zoele wind door je haren. Om dat ook 
in Deventer mogelijk te maken organiseert 
Rotary Club Deventer Noord een prachtige 
fietstocht door ons gastvrije Salland.  
Locatie: Keizer Karellaan |  
www.Deventerfietsclassic.nl |  
Openingstijden: 12:00-23:59.

Nijverdal
•  Oldtimermeeting. Zie pagina 7.

Schalkhaar
•  Aspergemarkt op De Oorsprong.  

www.nieuweoorsprong.nl

20 mei 2019
Heino
•  Avondwandel4daagse Heino. De fanatieke 

wandelaars kunnen weer meedoen aan dit 
evenement. Het startpunt is bij het  
Het Dorpshuus, Marktstraat 7, Heino |  
www.wandel4daagseheino.nl

21 mei 2019
Heino
•  Avondwandel4daagse. Zie 20 mei

22 mei 2019
Bathmen
•  P.J.B. Wandelvierdaagse. De Plattelands 

Jongeren Bathmen (P.J.B.) organiseert elk jaar 
een avond 4-daagse,  van woensdag tot en 
met zaterdag in de maand mei of juni.  
Jong en oud kan hieraan mee doen, er zijn 
verschillende afstanden:7,5, 10, 15 of 20 
kilometer ! Locatie: Cafe de Brink/ Cafe de 
Koerkamp/ Looschool, Brink 1 |  
Entreeprijs: € 3,50. | Aanvang: 18:15.

Holten
•  Lezing over Twickel als landgoedbedrijf. 

Deze lezing wordt gegeven door Oud-rent-
meester Albert Graaf Schimmelpenninck en 
hij vertelt over het verleden, heden en toe-
komst van landgoederen. Locatie: Kulturhus 
Holten, Smidsbelt 6 | 0548-801930 |  
www.kulturhusholten.nl | Prijs voor leden:  
€ 7,00; Prijs voor niet-leden: € 10,00. |  
Aanvang: 20:00.

Heino
•  Avondwandel4daagse. Zie 20 mei

23 mei 2019
Heino
•  Avondwandel4daagse. Zie 20 mei

24 mei 2019
Rijssen
•  Overtoomtocht. Geniet van een speciale 

lange vaartocht van de Enterse Zomp naar 
de overtoom. Locatie: Pelmolen Ter Horst, 
Pelmolenpad 9a, Rijssen| 0548-549382 | 
www.depelmolen.nl | Entreeprijs: € 17,00 | 
Openingstijden: 11:00-15:00. 

Schalkhaar
•  Schalkhaar life! Zie pagina 5.

25 mei 2019
Haarle (Hellendoorn)
•  Vleermuizen op de Sprengenberg. Wandel 

mee met de boswachter en luister naar de 
vleermuizen met de batdetector. Spannend….
Locatie: Informatieschuur De Pas, Molenweg 
2, Haarle (Hellendoorn) | Openingstijden: 
20:30-22:30.

Holten
•  Korenfestival!. Zaterdagmiddag 25 mei vindt 

er in het centrum van Holten een Korenfes-
tival plaats. Locatie: Centrum van Holten | 
Openingstijden: 13:00-18:00.

Lettele
•  Rododendron wandeltocht. De diverse 

afstanden gaan door natuurgebied de 

Oostermaat dat rijk is aan Rododendronstrui-
ken. :ocatie: Café-Restaurant De Koerkamp, 
Bathmenseweg 18, Lettele | 0570-551271 | 
www.dekoerkamp.nl | Deelnameprijs:  
€ 4,00 | Openingstijden: 07:00-17:00.

Schalkhaar
•  Schalkhaar life! Zie pagina 5.

26 mei 2019
Deventer
•  Zeldzaam Mooi Markt. Meer dan 75 lokale 

en regionale kunstenaars, ontwerpers en 
creative ondernemers presenteren zich op de 
Zeldzaam Mooi Markt op het buitenterrein 
van Fooddock in het Havenkwartier in De-
venter. Het is een markt met allerlei unieke, 
originele en handgemaakte producten en 
ambachtelijke lekkernijen, maar ook met 
andere rariteiten zoals, creatief hergebruik, 
vintage en retro artikelen. Locatie: Fooddock, 
Zuiderzeestraat 2 (Havenkwartier), 7411MC 
| info@fooddock.nl | www.fooddock.nl | 
Openingstijden: 11:00-17:00.

Haarle (Hellendoorn)
•  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, Haarle 
(Hellendoorn) | Openingstijden: 14:00-16:00.

Schalkhaar
•  Schalkhaar life! Zie pagina 5.

28 mei 2019
Nijverdal
•  Kermis Nijverdal. Van 28 t/m 30 mei is er 

kermis in het centrum van Nijverdal.  
Openingstijden: 13:00-23:00

29 mei 2019
Nijverdal
•  Kermis Nijverdal. Zie 28 mei.

30 mei 2019
Bathmen
•  Skiwfietstocht. Zie pagina 9.

Deventer
•  Fietstival. Zie pagina 7.

•  Zomerkermis. Zie pagina 9.

Diepenveen
•  Lentefair Diepenveen. Zie pagina 7.

Hellendoorn
•  Dauwpop. Zie pagina 9.

Holten
•  Dauwwandelen op de Holterberg. Natuur-

museum Holterberg houdt de traditie in ere 
en gaat op Hemelvaartsdag vroeg op pad. 
Locatie: Natuurmuseum Holterberg,  
Holterbergweg 12, Holten | 0548-361979 |  
www.museumholterberg.nl | Entreeprijs 
kinderen (t/m 12 jaar): € 12,50; Entreeprijs 
Volwassenen: € 19,50.| Aanvang: 07:00.

Nijverdal
•  Van dauw naar dal. Een frisse wandeling voor 

de sportieve lopers: stap met Hemelvaart 
vroeg uit de veren en kom dauwtrappen over 
de Sallandse Heuvelrug. Locatie: Buiten-
centrum Sallandse Heuvelrug, Nijverdal | 
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0548-612711 | www.np-desallandseheuvelrug.
nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): € 2,50; 
Entreeprijs Volwassenen: € 4,00. |  
Aanvang: 04:30.

•  Kermis Nijverdal. Zie 28  mei.

Rijssen
•  Hemelvaart Dauwloop. Bij Het Overveen 

in Rijssen is het op Hemelvaart weer goed 
toeven voor wandelaars. Daar staat om 7 uur 
‘s ochtends de Dauwloop op het programma. 
Locatie: Het Overveen, Veendijk 4, Rijssen | 
0548-542364 | www.hetoverveen.nl | Entree-
prijs kinderen (t/m 12 jaar): € 5,00; Entreeprijs 
Volwassenen: € 8,00. | Aanvang: 07:00.

31 mei 2019
Deventer
•  Zomerkermis. Zie pagina 9.

Nijverdal
•  Nacht van Nijverdal. Vrijdag 31 mei wordt de 

jaarlijkse nacht van Nijverdal georganiseerd. 
Er komt een grote nachtmarkt met DJ’s  
en Live muziek in het centrum.  
Locatie: Centrum Nijverdal

•  Kermis Nijverdal. Zie 28  mei.

1 juni 2019
Deventer
•  Zomerkermis. Zie pagina 9.

Heino
•  Kunstroute & kunstmarkt Heino. Zie pagina 11.

Holten
•  De wereld van de nachtzwaluw. Deze zater-

dagavond treden we binnen in de wereld van 
de nachtzwaluw, een bijzondere ervaring. 
Locatie: Natuurmuseum Holterberg,  
Holterbergweg 12,  Holten | 0548-361979 |  
www.museumholterberg.nl | Aanvang: 21:30.

Rijssen
•  Theo de Rooij Classic. Zie pagina 9.

2 juni 2019
Deventer
•  Zomerkermis. Zie pagina 9.

Heino
•  Kunstroute & kunstmarkt Heino. Zie pagina 11.

Holten
•  Retro Classic toertocht Holten. Zie pagina 9.

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

Nijverdal
•  Lazy Sunday Afternoon met Pega Loca.  

Een nieuw concept. In een kleine en  
intieme setting brengen we muziek op  
het knusse horecaplein boven in het  
Openluchttheater. Locatie:  
Openluchttheater Nijverdal, Duivecatelaan 
11, Nijverdal | 0548-624489 |  
www.openluchttheaternijverdal.nl |  
Entreeprijs: gratis. | Aanvang: 15:30.

3 juni 2019
Deventer
•  Zomerkermis. Zie pagina 9.

Holten
•  Avond4daagse Holten. Op maandag 3 juni 

gaat de vijfde editie van de Avond4daagse 
Holten van start vanaf een bruisend Smids-
belt. Deelnemers van allerlei leeftijden, scho-
len, bedrijven, sport- en buurtverenigingen 
gaan vier mooie avonden tegemoet waarin 
Holten van allerlei invalshoeken bekeken 
wordt. Locatie: Smidsbelt in Holten.

4 juni 2019
Deventer
•  Zomerkermis. Zie pagina 9.

Holten
•  Avond4daagse Holten. Zie 3 juni.

Rijssen
•  Avondfiets4daagse. Voor het 36e jaar 

organiseert Tourclub Rijssen de avondfiets-
vierdaagse. De te rijden afstand is per avond 
ongeveer 20 kilometer voor de recreatieve 
fietser. Locatie: Parkgebouw Rijssen,  
Oosterhofweg 49, Rijssen | 0548-544140 | 
www.parkgebouw.nl | Aanvang: 18:30.

5 juni 2019
Deventer
•  Zomerkermis. Zie pagina 9.

Holten
•  Avond4daagse Holten. Zie 3 juni.

Rijssen
•  Avondfiets4daagse. Zie 4 juni.

6 juni 2019
Deventer
•  Zomerkermis. Zie pagina 9.

Holten
•  Avond4daagse Holten. Zie 3 juni.

Rijssen
•  Avondfiets4daagse. Zie 4 juni.

7 juni 2019
Deventer
•  Zomerkermis. Zie pagina 9.

Rijssen
•  Avondfiets4daagse. Zie 4 juni.

8 juni 2019
Deventer
•  Stiltewandeling Klooster Nieuw Sion. 

Zie 11 mei

•  Zomerkermis. Zie pagina 9.

Haarle
•  Sallandse Heuveltocht. Op 8 en 9 juni zal 

de 18e editie plaatsvinden van de Sallandse 
Heuveltocht. Locatie: Sporthal Sprengendal, 
Veldkampsweide 1a, Haarle | Aanvang: 08:00 

Raalte
•  Ribs & Blues Festival. Zie pagina 11.

9 juni 2019
Deventer
•  Zomerkermis. Zie pagina 9.

•  Kunstfietsroute van Hier tot Ginder.  
Zie pagina 11.

•  Deventer Speciaalbier Festival. Fooddock in 
Deventer bij het Havenkwartier |  
www.deventerspeciaalbierfestival.nl

Haarle
•  Sallandse Heuveltocht. Zie 8 juni

Raalte
•  Ribs & Blues Festival. Zie pagina 11.

10 juni 2019
Deventer
•  Zomerkermis. Zie pagina 9.

•  Kunstfietsroute van Hier tot Ginder.  
Zie pagina 11.

Nijverdal
•  Pinksterschoon. Ga met de gids van Staats-

bosbeheer mee op pad over de Sallandse 
Heuvelrug. Locatie: Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug, Nijverdal | 0548-612711 |  
www.np-desallandseheuvelrug.nl |  
Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar):  
€ 2,50; Entreeprijs Volwassenen: € 4,00. | 
Aanvang: 14:00.

•  Kunstvoer. Zie pagina 11.

Raalte
•  Ribs & Blues Festival. Zie pagina 11.

12 juni 2019
Heeten
•  Kermis Heeten, gewoon feest.  

Locatie: Dorpskern

13 juni 2019
Heeten
•  Kermis Heeten, gewoon feest. Zie 12 juni

14 juni 2019
Heeten
•  Kermis Heeten, gewoon feest. Zie 12 juni

Rijssen
•  Assist Verzuim Rijsserbergloop. Ook dit jaar 

wordt de Rijsserbergloop georganiseerd door 
AV Rijssen en wederom op de vrijdagavond! 
De afstanden variëren van de 400m t/m de 10 
km. Vanaf 18.00 zullen de eerste lopers van 
start gaan. Locatie: Sportpark de Koerbelt, 
Arend Baanstraat 107, Rijssen |  
Aanvang: 18:00.

15 juni 2019
Deventer
•  Zaterdagmiddag Concerten Deventer: 

Ensemble Windstreken. Iedere maand 
vinden er in Deventer twee zaterdagmid-
dagconcerten plaats, een klassiek concert en 

een orgelconcert. Op het programma staat 
muziek uit de Middeleeuwen & Renaissance, 
barok, klassiek, romantiek tot moderne en 
eigentijds gecomponeerde muziek. Locatie: 
Lebuinuskerk, Ingang: Grote Kerkhof | 0570-
612548 | info@pkn-deventer.nl |www.lebui-
nuskerk.nl | Openingstijden: 15:00-16:00.

Heeten
•  Kermis Heeten, gewoon feest. Zie 12 juni

Nijverdal
•  Zonnewende wandeling. Het is de langste 

dag van het jaar!. Locatie: Buitencentrum Sal-
landse Heuvelrug, Grotestraat 281, Nijverdal | 
0548-612711 | www.np-desallandseheuvelrug.
nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): € 7,50; 
Entreeprijs Volwassenen: € 12,50.|  
Aanvang: 19:30.

•  The Clarks. The Clarks, al jarenlang de 
bekendste en meest succesvolle classic rock 
band van Nederland. Festivals, grote podia, 
bedrijfs- en privé feesten over de hele wereld: 
Frankrijk, Italië, Amerika, Monaco, India,  
Zuid Afrika…. Locatie: Openluchttheater 
Nijverdal, Duivecatelaan 11, Nijverdal |  
0548-624489 | www.openluchttheaternijver-
dal.nl | Voorverkoop: € 15,00. |  
Aanvang: 20:00.

Rijssen
•  Pouw Triathlon Rijssen. Vandaag staat de 

Pouw Triathlon Rijssen weer op het program-
ma! Locatie: Zwembad de Koerbelt, Arend 
Baanstraat 105a, Rijssen | 0548-519183 |  
www.rijssen-holten.nl

•  Meezingfestijn Shantykoor Riessen. Deze 
zaterdagmiddag vult het centrum zich met 
gezellige shantyliederen en meezingers. 
Locatie: Centrum, Schild, Rijssen |  
Openingstijden: 13:00-17:00.

16 juni 2019
Heeten
•  Kermis Heeten, gewoon feest. Zie 12 juni

21 juni 2019
Heino
•  Ballonfestijn Heino. Weiland Brinkweg 9, 

Heino | Aanvang: 18:00.

Hellendoorn
•  Zunnewendefestival. Zie pagina 11.

Mariënheem
•  Midzomerfeesten. Zie pagina 13.

22 juni 2019
Haarle (Hellendoorn)
•  Midzomernachtloop. Dwalen in de nacht 

door dichte bossen en over glooiende 
heidevelden in Nationaal Park De Sallandse 
Heuvelrug. Alleen tijdens de Midzomer-
nachtloop kan dat. Locatie: Informatieschuur 
De Pas, Molenweg 2, Haarle (Hellendoorn) | 
Openingstijden: 22:00-00:00.

Mariënheem
•  Midzomerfeesten. Zie pagina 13.

Nijverdal
•  Regge Survival. Zie pagina 13.

Rijssen
•  Springkussenfestijn met koopzaterdag.  

Zie pagina 13.

23 juni 2019
Deventer
•  Storytrail stadswandeling. De verhalenver-

tellers van theatergezelschap Stadsavonturen 
komen in het voorjaar van 2019 weer naar 
Overijssel met de Storytrail stadswandeling. 
U kunt met hen op avontuur in Deventer.  
Ga mee en geniet van sagen, legenden en 
historische stadsverhalen. De vertellers van 
Stadsavonturen brengen een sprankelende 
mix van geschiedenis en verteltheater. De 
Storytrail stadswandeling is een heerlijk  
vertelavontuur voor jong en oud!  
Locatie: start Brink | www.storytrail.nl |  
Openingstijden: 14:00-23:59.

Heino
•  Strijd van Salland. Sportief evenement 

waarbij er gefietst en gewandeld kan 
worden voor het goede doel, met muziek en 
entertainment. Locatie: Haarstraat 16, Heino | 
Openingstijden: 08:15-18:00.

Mariënheem
•  Midzomerfeesten. Zie pagina 13.

Nijverdal
•  KSW Sprookjesconcert. Vanmiddag verandert 

het Openluchttheater op magische wijze in 
een Sprookjesbos! Er wordt gezongen, gedanst, 
prachtige muziek gemaakt en er worden sprook-
jes verteld om heerlijk bij weg te dromen. Loca-
tie: Openluchttheater Nijverdal, Duivecatelaan 
11, Nijverdal | 0548-624489 \  www.openlucht-
theaternijverdal.nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12 
jaar): gratis; volwassenen: € 5,00; jongeren (t/m 
18 jaar): € 2,50. | Aanvang: 14:00.

28 juni 2019

Holten
•  Triathlon Holten. Zie pagina 13.

29 juni 2019
Holten
•  Triathlon Holten. Zie pagina 13.

Rijssen
•  Internationaal Kampioenschap  

Standwerken. Zie pagina 13.

30 juni 2019
Luttenberg
•  Straatkorenfestival “Het Musicale  

Landleven”. Straatkorenfestival met braderie/
rommelmarkt en straattheater. Locatie:  
Butzelaarstraat Luttenberg | Entreeprijs: 
gratis | Openingstijden: 12:45-17:30.

Langlopende 
evenementen
•  9 januari - 31 december. Roofvogelshow op 

woensdag. Iedere woensdagmiddag vanaf 
14.00 tot 15.00 uur vindt er een roofvogel-
show plaats op het grote grasveld bij de 
kinderboerderij in het Volkspark te Rijssen. 
Locatie: Kinderboerderij (Volkspark),  
Albertsdijk 20, Rijssen

•  1 januari - 31 december. DAVO Bierproeverij. 
In de stadsbrouwerij van Deventer kun je elke 
zaterdag om 16:00 uur en om 17:30 uur mee-
doen met een proeverij van 3 verschillende 
DAVO bieren. Hier kom je alles te weten over 
de brouwerij en de fascinerende wereld van 
bier; hoe het gemaakt wordt, de geschiede-
nis, de verschillende biertypen en we gaan 
natuurlijk proeven. Locatie: Stadsbrouwerij 
Deventer, Sluisstraat 6, |  www.davobieren.nl
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Overzicht VVV’s 
en Tourist Info’s 
Tourist Info Bathmen
Infopunt Bathmen 
( gevestigd in Cultuurhuus Braakhekke )
Schoolstraat 6a
7437AE Bathmen
infopunt@bathmen.nl / info@bathmen.nl
0570-540839
www.bathmen.nl
Open: ma t/m vr 10-16 uur en za 10-13 uur.

Tourist Info Punt Daarlerveen
Kiosk Trefpunt Daarlerveen
G. Nijlandstraat 1
7687AR Daarlerveen
0546-646086
Open: ma t/m vrij 10-12 en 14-17, za 10-12

Tourist Info IJssel
Infocentrum IJssel
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
0570-745040
www.infocentrumijssel.nl
Open: dagelijks 10-17 uur. 
Zie website voor afwijkende 
openingstijden tijdens feestdagen.

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

Tourist Info Kulturhus 
Holten 
Smidsbelt 6
7451 BL Holten
0548-801930
info@toerismerh.nl
www.toerismerh.nl
Open: ma t/m vrij 10-16 uur

Tourist Info Natuurmuseum 
Holterberg
Holterbergweg 12
7451 JL Holten
0548-361979
info@toerismerh.nl
www.toerismerh.nl
Open: ma-za 10-17 uur, zo 11-17 uur, 1 nov tot 
1 apr op ma en di gesloten

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

Tourist Info/ VVV Hellendoorn 
Dorpsstraat 49
7447 CN Hellendoorn
0548-612729
info@visithellendoorn.nl 
www.visithellendoorn.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 Nijverdal
W. Alexanderstraat 7C
7442 MA Nijverdal 
0548-612729
info@visithellendoorn.nl
www.visithellendoorn.nl 
Open: ma, woe, vrij, zat: 11 – 17 uur
Di en do: 11-20 uur

Tourist Info Olst
Jan Schamhartstraat 5H
8121 CM Olst
0570-561606
Open: ma t/m za 10-16 uur 
www.infocentrumijssel.nl

Tourist Info Raalte
Bruna
Herenstraat 19
8102 CN Raalte
0572-351300
Open: ma 13-18 uur, di t/m do 9-18 uur, 
vr 9-21 uur, za 9-17 uur

Tourist Info The Read Shop 
Rijssen
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 Rijssens Museum
Kasteellaan 1
7461 PV Rijssen
0548-514261
info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: di t/m vr 10-17 uur, za 13-17 uur

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

Informatiepunt Twents Reggedal
Pelmolenpad 9a
7461 PT Rijssen
0548-549382
Open: april t/m sept ma t/m vr 10.00-17.00 uur.
okt t/m mrt 13.00-17.00 uur.
Week 52 en 1 gesloten

Salland Marketing
info@sallandmarketing.nl
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

•  7 januari - 31 december. Broederenkerk. De 
Broederenkerk, ook wel R.K. Sint Lebuïnus-
kerk 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/broede-
ren-deventer

•  26 februari - 24 december. Welkom bij de 
Athenaeumbibliotheek. De Athenaeum-
bibliotheek 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. Kom meer te weten over de 
geschiedenis en bijzondere collecties! Veel 
boeken van de Athenaeumbibliotheek zijn te 
leen. Locatie: Klooster 12, klooster |  
www.bibliotheekdeventer.nl 

•  17 maart - 29 september. Rondleiding ten-
toonstelling Deventer, Stad van de IJssel. 
Rondleiding bij de tentoonstelling Deventer, 
Stad van de IJssel. Maak een reis door de 
tijd in Museum De Waag en beleef de rijke 
historie van één van de oudste steden van 
Nederland. Locatie: Museum De Waag,  
Brink 56 | www.museumdewaag.nl

•  19 februari -  31 december. Rondleiding 
Canadese Begraafplaats. Tijdens de rond-
leiding krijg je informatie over de bevrijding 
van Oost- en Noord-Nederland door de Ca-
nadezen, de geschiedenis en de indeling van 
de begraafplaats en hoort u indrukwekkende 
verhalen over enkele gevallenen die in Holten 
liggen begraven. Locatie: Canadese Begraaf-
plaats, Eekhoornweg 10, Holten | 0548-789161 
| www.canadesebegraafplaatsholten.nl

•  21 februari - 24 oktober. Bossafari. Ga met 
je kinderen mee op ontdekkingstocht over 
de Sallandse Heuvelrug. Locatie: Buitencen-
trum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 
Nijverdal | 0548-612711 | www.np-desalland-
seheuvelrug.nl | Entreeprijs: € 5,00.

•  21 februari - 24 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, Holten

•  21 maart - 12 oktober. Dag zon, hallo maan. 
Deze activiteit organiseert Staatsbosbeheer 
samen met de Sterrenwacht Hellendoorn. 
Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, 
Grotestraat 281, Nijverdal | 0548-612711 | 
www.np-desallandseheuvelrug.nl : 
Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): € 7,50; 
volwassenen: € 12,50.

•  6 april - 26 oktober. Rijssens Leemspoor. 
In Rijssen, aan de voet van de Rijsserberg, 
ligt een traject van een smalspoor waar zo’n 
100 jaar geleden  de steenfabrieken hun 
grondstof op vervoerden. Je kunt dit spoor 
bezichtigen en er een ritje op maken. Locatie: 
Rijssens Leemspoor, Markeloseweg 78b,  
Rijssen |  06-22022444, www.leemspoor.nl

•  11 april -  5 september. Rustig aan de 
Sallandse Heuvelrug ontdekken. Maak een 
wandeling langs heuvelachtige heidevelden 
en verlaten paden. Geniet in een rustig tem-
po van de prachtige glooiende heidevelden 
en de vergezichten. Laat je verrassen door de 
bergen vol natuur. Locatie: Buitencentrum 
Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, Nijver-
dal |  0548-612711 | www.np-desallandseheu-
velrug.nl | Entreeprijs Volwassenen: € 7,50.

•  13 april - 28 april. Wat vliegt en fluit daar?. 
Hoor je de vogels ook zo prachtig fluiten en 
roepen? Maar wie zingt daar nu zo hoog in de 

boom. Wat vliegt daar opeens door de lucht 
en maakt een miauwend geluid? Locatie: Bui-
tencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 
281,  Nijverdal, 0548-612711 | www.np-des-
allandseheuvelrug.nl | Entreeprijs kinderen 
(t/m 12 jaar): € 3,00; volwassenen: € 5,00.

•  20 april - 10 augustus. Op zoek naar reeën 
op De Sprengenberg. Altijd al eens in de 
schemering op zoek willen gaan naar reeën? 
Dit is je kans! Ga op pad met de boswachter 
en ontdek reeën op De Sprengenberg. Deze 
activiteit is voor volwassenen en kinderen 
vanaf 9 jaar en duurt 2 uur. Locatie:  
Informatieschuur De Pas, Molenweg 2,  
Haarle (Hellendoorn)

•  24 april -  7 augustus. De reus van Salland. 
Wandel mee met de gids van Staatsbosbe-
heer en ontdek alles over het ontstaan van de 
Sallandse Heuvelrug. Locatie: Buitencentrum 
Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, Nijver-
dal, 0548-612711 | www.np-desallandseheu-
velrug.nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): 
€ 2,50; volwassenen: € 4,00.

•  28 april - 14 augustus. Vuur, steen en leer!. 
Een gezellige dag bij Natuurmuseum Holter-
berg. Ga stenen slijpen of werken met leer en 
vergeet niet een broodje te bakken. Locatie: 
Natuurmuseum Holterberg, Holterbergweg 
12, Holten | 0548-361979 |  
www.museumholterberg.nl

•  29 april - 19 augustus. Nature experience 
voor kids. Natuurmuseum Holterberg 
organiseert een “Nature Experience” tocht op 
de Holterberg. Levenslustige buitenkinderen 
ervaren hoe minimonsters, vogels en   
zoogdieren in het bos leven. Locatie:  
Natuurmuseum Holterberg, Holten, 
0548-361979 | www.museumholterberg.nl | 
Entreeprijs: € 4,50.

•  1 mei - 21 augustus. OERRR Speuren naar 
sporen. Je eigen voetspoor in de modder ken 
je vast wel, maar van welk dier is toch dat 
spoor dat je in het bos of misschien wel in je 
eigen tuin tegen komt? Locatie: Informatie-
schuur De Pas, Molenweg 2,  
Haarle (Hellendoorn)

•  1 mei - 31 juli. 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, Nijver-
dal, 0548-612711 |  www.np-desallandseheu-
velrug.nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): 
€ 3,50; volwassenen: € 5,00.

•  2 mei - 19 oktober. Schemertocht. Wandel 
mee met de gids van Staatsbosbeheer over 
de Sallandse Heuvelrug, op de grens tussen 
dag en nacht. Locatie: Buitencentrum Sal-
landse Heuvelrug, Grotestraat 281, Nijverdal, 
0548-612711 | www.np-desallandseheuvelrug.
nl | Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): € 3,50; 
volwassenen: € 5,00.

•  7 juni -  6 september. Avondroodtocht. Een 
prachtige vaartocht over de rivier de Regge 
met de natuur in de avondgeuren en -kleu-
ren! Locatie: Pelmolen Ter Horst,  
Pelmolenpad 9a, Rijssen | 0548-549382 | 
www.depelmolen.nl | Entreeprijs: € 13,00.

•  9 juni - 22 oktober. Morgenstond heeft goud 
in de mond. Stap vroeg uit de veren voor een 
frisse ochtendwandeling over de Sallandse 
Heuvelrug. De gids van Staatsbosbeheer 
neemt je mee door de uitgestrekte bossen 
richting het weidse heuvellandschap. Locatie: 
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug,  
Grotestraat 281,  Nijverdal | 0548-612711 
| www.np-desallandseheuvelrug.nl | 
Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): € 3,50; 
volwassenen: € 5,00.

•  10 juni - 23 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, Deventer

Exposities
•  3 maart - 15 februari. Kunst bij galerie 

UiterArt. Elke eerste zondag van de maand 
kun je van 11.00 tot 17.00 uur weer genieten 
van schilderijen en beelden (ook in de tuin) 
bij galerie UITERART aan de Morgenster 14 in 
Nijverdal. Locatie: Galerie UiterArt, Nijverdal 
| 06-23202382 |  www.uiterart.nl

•  1 mei – 30 juni. Expositie Sierk Schröder. 
De Stichting Sierk Schröder presenteert 
‘Wie doet mij wat!’ Van 1 mei t/m 30 juni 
2019 wordt in de Bergkerk te Deventer een 
overzichtstentoonstelling gewijd aan het 
omvangrijke en veelzijdige oeuvre van Sierk 
Schröder. Een brede selectie van zijn aller-
mooiste werken zal worden geëxposeerd. 
Tegelijkertijd zullen ook tekeningen,  
studies en schetsen worden getoond die  
de basis vormden voor zijn groot kunste-
naarschap. Locatie: Bergkerk Deventer | 
Openingstijden van 11.00-17.00 uur op  
di t/m zon | Entreeprijs: €7,50 |  
www.sierkschroeder.com

•  4 maart - 29 mei. Expositie Sacco van Mun-
ster. In de dependance van het Kulturhus aan 
de Tuinstraat in Holten is vanaf 4 maart a.s. 
een expositie van schilderijen van Sacco van 
Munster uit Borne te zien. Locatie: Kulturhus 
Holten, Smidsbelt 6, Holten | 0548-801930 | 
www.kulturhusholten.nl

•  26 maart - 26 oktober. Lammie’s liefde voor 
naald en draad. Een overzichtstentoonstel-
ling van mevrouw Lammie Steenhuis-Wie-
renga. De tentoonstelling belicht haar liefde 
voor textiel met werkstukken in diverse tech-
nieken, o.a. weven, merklappen, patchwork, 
kleding etc. Locatie: Oudheidkamer Hoolt`n, 
Dorpsstraat 27, Holten | 0548-361429 |  
www.oudheidkamerholten.nl

•  1 april - 26 september. Een schilderende 
boer exposeert. De expositie bevat verschil-
lende schilderwerken van Broer Pekkeriet. 
Deze schilderwerken bevatten realistische 
werken, stillevens en boerderijdieren. 
Locatie: Museum Broer een leven lang boer!, 
Langstraat 38, Holten | 0573-221555 |  
www.eenlevenlangboer.nl

•  8 maart -  8 juni. Agnes van den Brandeler. 
Van 9 maart t/m 8 juni wordt in de Nagel-
houtzaal van het Kulturhus een expositie ge-
organiseerd met landschappen en stillevens 
van Agnes van den Brandeler (1918-2002). 
Deze expositie wordt verzorgd door Museum 
de Fundatie in Zwolle in het kader van 
FUNDATIEfusions. Locatie: Kulturhus Holten, 
Smidsbelt 6, Holten | 0548-801930 |  
www.kulturhusholten.nl

•  11 juni - 26 september. Expositie VHBK 10 
jaar. De Vereniging Holtense Beeldende 
Kunstenaars bestaat 10 jaar en toont ter gele-
genheid hiervan een groepsexpositie  
van haar leden met schilderijen, foto’s en  
keramiek. Locatie: Kulturhus Holten,  
Smidsbelt 6, Holten | 0548-801930 |  
www.kulturhusholten.nl |  
Entreeprijs: gratis.

•  11 juni - 26 september. Expositie Hans 
Wissink. In de dependance van het Kulturhus 
aan de Tuinstraat in Holten is vanaf 11 juni 
een expositie van kleurenfoto’s van kinder-
portretten van Hans Wissink te zien. Locatie: 
Kulturhus Holten, Smidsbelt 6, Holten | 
0548-801930 | www.kulturhusholten.nl

23




