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De Grootste Kampeerwinkel van Overijssel!

Hardenberg
Almelo

Winkel \ Caravans \ Werkplaats             

Hardenberg: Hardenberg

± 4000m²

Almelo

± 900m²

Almelo:

In- en verkoop caravans
Werkplaats
Kampeerartikelen
Outdoorartikelen
Caravanonderdelen
Gasflessen
Wandelschoenen
Kleding

Kijk voor meer informatie op onze website: www.kampeerenoutdoorreiling.nl

Kampeerartikelen
Outdoorartikelen
Caravanonderdelen
Gasflessen
Wandelschoenen
Kleding

Winkel

Almelo
Hospitaalweg 4

7607 TW
0546 815647

Hardenberg
Loswal 2
7772 TT
0523 260398 

“Al meer dan 2
5 jaar een

 begrip

op vrijeti
jdsgebied

!”
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Vechtdal Overijssel is het gebied van Gramsbergen bij de grens met Duitsland, Hardenberg, Reestdal, Ommen, 
Reggedal, Vilsteren, Dalfsen tot aan Zwolle. Het is die unieke rivier, de Overijsselse Vecht, die ons verbindt. In 
het Vechtdal vind je 10 bijzondere plekken langs de Vecht, waar je leuke activiteiten kunt doen maar waar je ook 
in alle rust kunt genieten van het diverse landschap. Elke plek vertelt zijn eigen verhaal. Een bijzondere beleving 
tijdens je bezoek aan het Vechtdal.
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maken deze plek uniek

Vanaf de vogeluitkijkhut heb 
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 De zeven meter hoge uitkijkheuvel, 

genaamd De Distelbelt
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groen, 

gastvrij &

geïnspireerd 

Ommen

w e l k o m  i n  h e t  h a r t  v a n  h e t  v e c h t d a l

groen, 

gastvrij &

geïnspireerd 

Ommen
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www.koeksebelt.nl              #koeksebelt        www.koeksebelt.nl            #koeksebelt        

5 sterren
camping

Familie J. van der Boon
Zwolseweg 13   7731 BC  Ommen

T 0529 451 378   info@koeksebelt.nl

• RUIME PLAATSEN
• LUXE EN COMFORT
• MIDDEN IN DE NATUUR
• OP LOOPAFSTAND VAN 
 CENTRUM OMMEN
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Rivier
voor tdurend s tromen 

gedachten gaan, komen 
s tromend, kabbelend en spiegelend 

Vecht
Uit: Verwondering. De Rheezerbelten | Mieke Bruins

De Overijsselse Vecht is de grootste van 
de kleine en de kleinste van de grote 
rivieren van Nederland. De bron van de 
Vecht ligt in de buurt van Darfeld, het 
Duitse Münsterland. De rivier is 167 km 
lang. Ten noordwesten van Zwolle vloeit 
de Vecht samen met het Zwartewater. Met 
13 partners streven we ernaar de Vecht 
te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke 
laaglandrivier in het programma Ruimte 
voor de Vecht. Meer ruimte voor het water 
wordt gecombineerd met waterveiligheid 
en de ontwikkeling en ontsluiting van de 
natuurlijke schatten van de Vecht. Het 
zorgt voor de versterking van de historische 
verbinding tussen Dalfsen, Ommen en 
Hardenberg en het water. Het biedt enorme 
kansen voor recreëren op en aan het water.   

De overijsselse 
vecht
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Koff ie/thee en appeltaart - Terras met uitzicht op de tuin
Witharenweg 24 - 7738 PG - Witharen (gem. Ommen)

tel: 06 - 52 34 43 04 of 06 - 27 87 63 88

Expositie van beelden, meubels, keramiek en schilderijen

www.atelierwitharen.nl

BEELDENTUIN
WITHAREN

Open: mei t/m sept. 
Op donderdag t/m zondag van 11.00u - 17.00u.

Gratis toegang
Proef het Verrukkelijk Vechtdal. 

Binnen, of op het terras? 
Sfeervol dineren in 
de Rheezer Bistro!

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

BRASSERIE-DE-BOERDERIJ.NL

• Lunch, diner & spelen
•  Sfeervol terras (gelegen 

bij een grote speeltuin)
• Feesten & Partijen
• Vergaderingen

DE HAAR 7
7707 PK BALKBRUG
0523-225323

G A S T V R I J  &  
V E E L Z I J D I G

SI-ES-AN
C A M P I N G

WWW.SI-ES-AN.NL

@SiEsAn
Camping-Si-Es-An

Genieten in natuurgebied het Reestdal 

op de grens van Overijssel en Drenthe. 

Beleef de rust en ruimte in de prachtige natuur.

Genieten in natuurgebied het Reestdal Genieten in natuurgebied het Reestdal 

BELEEF RUST EN RUIMTE

Een gezellige 
sfeervolle 

oude boerderij 
in een  

gemoderniseerd 
jasje

www.oldemeyer.nl of bel 0523-262805 
Hardenberg - Rheeze

Voor elke vorm van recreëren 

Groepsaccommodaties

Kamperen

Safaritenten

Bungalows en chalets
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Ontdek het Vechtdal

9

Trek de wandelschoenen uit de kast of 
pomp je fietsbanden op…ervaar de mooiste 

plekken langs wandel- en fietsroutes. Kies 
een rustmoment of uitzichtpunt om je 

te verwonderen over al het fraais dat het 
Vechtdal te bieden heeft. Nu iedereen 

op een elektrische fiets stapt, kun je wat 
sneller door het landschap fietsen en nog 

meer ontdekken. In het Vechtdal heb je 
alle tijd om de ruimte te ervaren en leuke 

rondjes te wandelen en te fietsen. 

Fietsen & wandelen

Fietsen langs de Vecht    
De mooiste fietsroute langs de Vecht heet 
de Vechtdalroute! Dit is een veelzijdige 245 
kilometer lange fietsroute tussen Zwolle 
bij de monding van de Vecht en Darfeld 
(Duitsland) bij de bronnen van de Vecht.
De Vechtdalroute is in beide richtingen 
te fietsen. Al fietsend volg je de loop van 
de Vecht. De route kun je in verschillende 
dagtrajecten volgen. Elk traject kent zijn eigen 
wisselende landschappen en bijzondere 
kunstobjecten. Sterker nog, door het fietsen 
van de Vechtdalroute fiets je door een 

Pieterpad etappe

Tip
Het Pieterpad, de bekendste 
wandelroute van Nederland, loopt 
ook door Vechtdal Overijssel. Het ene 
moment passeer je de meanderende 
rivier de Vecht en het andere moment 
ben je omgeven door ongerept, groen 
natuurschoon zover het oog reikt. Je 
komt geheel tot rust in het Vechtdal 
en al helemaal op de prachtige 
overnachtingsplekken aan deze route.

kilometers lang openluchtmuseum. De 
Vechtdalroute volgt namelijk bijna dezelfde 
route als de Kunstwegen fietsroute, waardoor 
je onderweg kunt genieten van tientallen 
kunstwerken van hedendaagse kunstenaars.

Kijk voor de etappes, fijne overnachtingsplekken, 
lekkere lunchadressen en meer informatie op  
www.vechtdalroute.nl 

Topregio voor wandelaars
Het Vechtdal is hèt wandelgebied van 
Nederland. Er ligt voor 1.500 kilometer aan goed 

onderhouden wandelpaden in het Vechtdal, wat 
2,5 maal zo lang is als het Pieterpad! Geliefde 
routes door het Vechtdal zijn onder andere de 
Landgoederenroute Dalfsen en het Vechtdalpad. 
De wandelvoorzieningen in het Vechtdal 
ontvingen al diverse onderscheidingen. Zo werd 
Dalfsen Groenste dorp en kleinste stad van 
Europa en werd Ommen in 2013 uitgeroepen 
tot 'Wandelgemeente van het jaar'. Hardenberg 
werd het jaar erna tweede in dezelfde verkiezing.
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Bezienswaardigheden 
op en langs de 
bewegwijzerde route:

Historisch Infocentrum 
Gramsbergen / Gramsbergen 
algemeen | Het dorpje met 
smalle straatjes, authentieke 
straatlantaarns, met 
monumentale panden en een 
oude poort uit het begin van de 
14e eeuw zorgt ervoor dat je je 
even terug in de tijd waant. 

De Buffelfarm | Het bedrijf is 
gegroeid naar 200 waterbuffels 
jong en oud. Hier wordt op 
diervriendelijke werkwijze 
gezorgd voor de dieren.

Laar / Duitsland | Zodra de 
grens wordt overgestoken is 
het duidelijk dat je in een ander 
gebied bent, maar ook hier is 
de Vechte zichtbaar. Aan de 
Vechte ligt ook het plaatsje 
Laar, een naam wat in de 13e 
eeuw voor het eerst opduikt. 

Haandrik | Bij de Haandrik 
komen de Vecht, het Coevorden-
Vechtkanaal en het kanaal 
Almelo-De Haandrik tezamen. 
Hier ligt een ingenieus 
knooppunt van sluizen en stuwen 
die de waterhuishouding regelen. 

Mommeriete | Bierbrouwerij 
Mommeriete is een kleine familie 
brouwerij met een eigen café en 
groot terras met speelweide.

Fietsen in het Vechtdal

fietsRondje (30 of 50 km) 
Gramsbergen - Duitsland

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

10

Vechtezomp Grammesberghe
Unieke vaartocht 

op de Vecht 



Vechtezomp Grammesberghe
Unieke vaartocht 

op de Vecht 

De mooiste fluisterboot van de Vecht is met recht de 
Vechtezomp. De elektrisch aangedreven zomp ligt op het 
terrein van bierbrouwerij en schipperscafé De Mommeriete 
in Gramsbergen. De fluisterboot vaart rechtstreeks De 
Vecht op en neemt je mee via het mooiste stukje Vecht, 
met rijke natuur, cultuur en historie naar Duitsland. 

“Dagje Gramsbergen”
Minimaal 10 personen   |   € 63,- per persoon

Infocentrum Vechtdal / Anjerpunt Gramsbergen
Het Infocentrum Vechtdal alias Anjerpunt ligt in hartje Gramsbergen en is 
eveneens het Streekmuseum. Ga terug in de tijd naar archeologische vondsten 
van duizenden jaren oud en stap vervolgens binnen in een hedendaagse 
expositie. Het Anjerpunt neemt je mee door de cultuur en historie van het 
Vechtdal. Aansluitend is er een stadswandeling door het historisch centrum. 

Vijvertuinen: 
Deze schitterende 2,25 ha. omvattende vijvertuinen zijn in 1987 aangelegd 
door Ada Hofman, auteur van verschillende vijverboeken. Ongeveer 30 tuinen 
met daarin 50 vijvers zijn geprojecteerd rondom drie grote natuurvijvers en 
vormen samen de grote tuin. De vijvertuinen zijn geopend vanaf 1 april tot 30 
september. Op maandag zijn de vijvertuinen gesloten.

Inhoud arrangement:
10.00 uur Ontvangst in Infocentrum Vechtdal in Gramsbergen met onbeperkt 
koffie/thee en stadswandeling of bezoek Ada’s vijvertuinen (eigen vervoer)
12.00 uur Lunch in lokale horecagelegenheid
13.30 uur    Tochtje met de Vechtezomp naar Laar in Duitsland
14.30 uur    Kaffee/Tee mit Kuchen in de molen of Heimatshuis
16.30 uur    Rondleiding Bierbrouwerij Mommeriete, met kleine proeverij
18.00 uur    Toeristendiner in restaurant De Woage of restaurant Spiezz

In de vakantieperiode wordt dagelijks gevaren. Er is een lift en er zijn 2 
rolstoelplaatsen aanwezig. Reservering via www.vechtezomp.nl of 06 1025 8630.

rolstoelvriendelijk

Boottochten over de Vecht (individueel en groepen)

Voor beschikbaarheid en boekingen, kijk op www.vechtezomp.nl of bel met 06 - 1025 8630. Tussen
mei en november worden om 10.30 uur en 14.00 uur dagelijks vaartochten aangeboden (mits
gereserveerd) met als route Gramsbergen-Laar-Gramsbergen. Vaartijd is 2 uur met koffiestop in Laar. 
Prijzen: Volw.: € 14,-; Kind t/m 17 jaar € 8,-; Kind t/m 3 jaar gratis. Gezinstarief: (2 volw. en 2 kind) € 38,. 
Andere tochten mogelijk na overleg. Max. ca. 55 personen bij inzet van 2 zompen (indien beschikbaar)
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Op zoek naar een familie uitstapje of bedrijfsuitje? Dan bieden we 
jullie een schitterend arrangement aan met keuzemogelijkheden.
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kleinebelties.nl

Genieten
voor jong 

& oud

overdekt
zwembad 

- Kamperen
- Safaritenten
- Luxe chalets
- Stacaravans
- Bungalows Rheezerweg 79 te Hardenberg

en gezellige horeca 

In de schoolvakanties is er
een recreateam aanwezig!

Benieuwd
naar onze

accommodaties?

Kort of lang vakantie vieren. Kamperen, 
feestvieren of wandelen en fietsen.  
In de regio Hardenberg kan het gewoon!
De regio Hardenberg kent tal van leuke uitjes voor gezinnen met kleine en grote kinderen. 

Of je nou op zoek bent naar een originele speeltuin, een bioscoop, zwemstrand, dagje 

shoppen of pretpark; regio Hardenberg heeft het! Wie zin heeft in een actieve dag, kan 

zijn geluk niet op. Het Vechtdal en het Reestdal zijn wandel- en fietsgebieden, maar er 

zijn nog tal van andere manieren om actief bezig te zijn. Zo kun je er op een stepbike met 

gps door de omgeving crossen of midden in een weiland een potje 

boerengolf spelen. Of maak ook eens een kanotocht op de Vecht!

LEES MEER OP

WWW.VISITHARDENBERG.NL

Smakelijk & cul tureel
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De rijke historie van Dedemsvaart
De Historische Vereniging Avereest biedt 
een mooi overzicht van de rijke historie van 
de omgeving. Streekmuseum De Kalkovens 
vertelt over de voormalige prille veenkolonie 
waarbij turf en kalk een grote rol speelden. 
Op het terrein is er behalve industrieel 
erfgoed zoals de Kalkovens, turfschuur, 
turfschip en scheepswerf ook een leshuus 
met oudheidkamer te bezichtigen. 

Streekmuseum "De Kalkovens"
Oude Zuidwolderstraat 13, Dedemsvaart
T 0523-615810  |  www.hvavereest.nl

Dedemsvaart & Balkbrug

Smakelijk & cul tureel

Breng een bezoekje aan het 
levenswerk van één van de 
belangrijkste tuinarchitecten van 
de 20e eeuw. Dertig inspirerende 
tuinen, horeca en plantenverkoop.

Tuinen Mien Ruys

Tip

Muzikale wijngaard   
Bij Wijngoed De Reestlandhoeve in 
Balkbrug verbouwen John en Wilma al 
vijftien jaar druiven. Per jaar wordt er 
zo’n 15.000 liter wijn geproduceerd via de 
wijnranken. Sinds een aantal jaren luisteren 
de druiven naar muziek. “Vraag me niet 

hoe het kan, maar druivensoorten die 
het voorheen slecht deden, doen het met 
muziek prima”, zegt eigenaar John. Ook 
voor niet wijnliefhebbers is dit Wijngoed 
een bezoekje waard. Wandel over het 
Wijnwandelpad, volg een rondleiding of 
boek een wijnbelevingsarrangement. 

In de omgeving van Hardenberg en in het Reestdal zijn vele streekproducenten 
en smaakadressen te vinden. Wijn en bier van eigen bodem, maar ook asperges, 

fruit, zuivel, vlees en ambachtelijk ijs. Die overheerlijke streekproducten 
kunnen ‘s avonds in het restaurant zomaar op je bord liggen. 

Smaakvol streekbier met een verhaal
EigenWiez, Lanterfanter, Dikke Bolle en 
Blonde Bertha; enkele van de nieuwe 
streekbieren van Brouwerij Avereest. Aan de 
Langewijk in Dedemsvaart, onder één dak 
met het Landbouwmuseum, wordt sinds kort 
ambachtelijk gebrouwen. Tussen de koperen 
ketels proef en beleef je de oorsprong van de 
streek. Dat is precies waar het om gaat. “Met 
een reeks smaakvolle biertjes willen we deze 
mooie streek op de kaart zetten”, zegt brouwer 
en biersommelier Hans Noorman. Elk bier 
en elk etiket heeft zijn eigen verhaal. Humor, 
de link naar het Reestdal en natuurlijk de 
unieke smaak zijn daarbij vaste ingrediënten. 
Kom zelf dit streekbier maar eens proeven!  
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HARDENBERG

In de regio Hardenberg is er van alles te doen. Met een kano 
de Vecht afvaren, wandelen langs historische paden of fietsen 

langs kunstwerken of smaakadressen. Gezellige evenementen, 
shoppen in de centra van Hardenberg en Dedemsvaart, een 

bioscoop, theater en ook nog leuke kidsactiviteiten. Geen 
wonder dat jaarlijks vele vakantiegangers zich hier nestelen 

op de topcampings, vakantieparken en bij de stijlvolle hotels 
en B&B’s. Het afwisselende landschap met onder meer 

het Vechtpark en grenzend aan Duitsland en het Reestdal, 
leent zich uitstekend voor een ontdekkingstocht. 

Een afwisselende 
vakantieregio

Verder is het een fantastisch vertrekpunt voor wandelaars en 
fietsers. In de directe omgeving liggen parels van dorpen zoals het 
monumentale brinkdorp Rheeze, maar ook Diffelen, Gramsbergen, 
Ane en Brucht. De Saksische boerderijen vertellen over het leven langs 
de Vecht en de stadsmuren herinneren aan tijden van ruilhandel, 
marktkooplieden en oorlogen. Het fiets- en wandelnetwerk sluit 
naadloos aan op de routes naar Ommen, Dalfsen en Duitsland.

14

Evenementen 
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Kinderroutes Joggem 
Kilometerteller op het stuur, flesje water in het fietsmandje, 
kinderen op de fiets en gaan! Jonge gezinnen kunnen 
hun hart ophalen met deze nieuwe kinderroute in 
het Vechtdal. Stap samen met je kind(eren) op de 
fiets. De kinderfietsroute vertelt het verhaal van 
de Slag bij Ane met als startpunt het museum van 
Gramsbergen. Het routeboekje kost 1,50 euro. 
Joggem is het karakter dat een hoofdrol speelt bij 
deze kinderfietsroute. Op een sportieve wijze maakt 
hij kennis met het verhaal van de Slag bij Ane. Het 
opstappunt en eindpunt is het museum in Gramsbergen. Joggem 
woont in de gemeente Hardenberg en beleeft allerlei avonturen. 
Naast de kinderfietsroute over de Slag bij Ane zijn er nog meer routes. 
Kijk op www.visithardenberg.nl/joggem voor meer informatie.

Beleef de regio vanaf het water 
Zo kun je een bootje, sloep of kano huren. Combineer het 
varen met een bezoekje aan een gezellige stadje/dorpje, 
hapje eten, proeverij of een tochtje in de natuur. Je kunt 
zelfs een tochtje naar Duitsland maken met de boot! 

Streekproducten, vers van het land;  Kom proeven!
Terwijl de meeste mensen nog heerlijk in hun bed liggen, zijn de boeren 
in Hardenberg en omgeving al volop aan het werk. Met respect voor 
omgeving en milieu produceren zij de lekkerste streekproducten. Proef 
de streek en geniet van de ambachtelijke lekkernijen die dagelijks met 
liefde worden gemaakt. Misschien nog wel leuker: Kom eens langs 
en maak kennis met de mensen en het verhaal achter het product!

De regio Hardenberg staat bekend om de vele evenementen. 
In en rondom het centrum van Hardenberg: Pleinfestijn, 
Ballonfestival, Springkussenfestival & Hardenberg Buiten. Tevens 
zijn er foodfestivals en unieke sport en culturele evenementen. 
Ook de regio Hardenberg heeft genoeg te bieden met o.a. de 
Gramsbergen Torentocht, Truckfestijn & Strawberry Fields.
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Een afwisselende 
vakantieregio

Vechtpark 
Langs de oevers van de Vecht bij Hardenberg is een prachtig parkachtig 
rivierenlandschap dat dwars door het centrum van Hardenberg 
stroomt. Als recreanten, toerist en inwoner kun je hier genieten in 
een groene, waterrijke omgeving. Aan de rand van het Vechtpark ligt 
Natuuractiviteitencentrum De Koppel met de koppeltuinen. Op dit bijna 
drie hectare grote terrein kunnen kinderen kennismaken met planten 
en beestjes. Loop eens het blotevoeten pad of via het betonpad langs 
de bloemrijke graslanden. Daar ligt een grote vijver met vuurplaats, 
moestuinen, heemtuinen, broeihopen en een bijen- en insectenhotel. 

www.visithardenberg.nl
Meer tips over Hardenberg? Kijk dan op: 

Anjerpunten en Informatiepunt

Persoonlijk advies over wat er te doen is in onze 
gemeente Hardenberg? Hiervoor kun je terecht bij de 
verschillende informatiepunten die verspreid in de regio 
te vinden zijn. Kijk dan op: www.visithardenberg.nl

Actief
Wie zin heeft in een actieve dag, kan zijn geluk niet op. 
Er zijn tal van manieren om actief bezig te zijn. Zo kun je 
er op een stepbike met gps door de omgeving crossen of 
midden in een weiland een potje boerengolf spelen. Ook 
als het weer iets minder goed mee doet is de omgeving 
van Hardenberg geschikt om iets te ondernemen. Of je 
bent in de stemming om iets ludieks, actiefs te doen. Zelfs 
met een groep zijn er veel mogelijkheden. Om de dag af 
te sluiten zijn er tal van eetcafés en eettentjes zowel in 
Hardenberg als in de omgeving. Een lijstje om uit te kiezen:
• Indoorspeelhallen, bioscoop, theater en diverse zwembaden
• Abseilen, boogschieten, klootschieten en wildwaterbaan
• Attractie- en waterpark Slagharen
• Escaperoom en musea 
• Bootverhuur en varen met de Vechtezomp

15

Activiteiten in de natuur             
De natuurlijke omgeving bestaat alleen al uit een boswachterij van 
1000 hectare, waterrecreatieplas ‘De Oldemeyer’ Hardenberg en 
zwemplas Kotermeerstal in het aangrenzende Reestdal. De vele 
fiets- en wandelpaden leveren vaak bijzondere ontmoetingen op. Zo 
kun je reeën en roofvogels tegenkomen op de heide en bij prachtige 
vennetjes. Bij Rheeze bestaan langgerekte beboste stuifduinen de 
‘Rheezer Belten’. Een zandverstuiving waar je heerlijk kunt wandelen. 
Genoeg ruimte om van de omgeving te genieten. En aan de Vecht 
ervaar je de rust en de ruimte van onze landelijke omgeving.
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Grote Beltenweg15 I 7794 RA Rheeze I
0523262286 I info@campingtveld.nl I www.campingtveld.nl

De kleinste 5-sterren 
camping van Nederland!

  Autovrije kampeervelden
  Speeltuintje op elk veld
  Comfortplaatsen en privé sanitair
  Overdekt zwembad met waterglijbaan
  Indoorspeeltuin
  Minishop
  Horeca
  (Luxe) safaritenten
  Veranda-en terraslodges
  Animatie in alle weekenden en vakanties
  Vis- en roeivijver

Voor meer informatie of reserveringen: 

www.gerner.nl of bel 085 - 0160 190

Profi teer nu van

15%
vroegboekkorting 
ook tijdens alle schoolvakanties

Beleef een
verrassende
strandvakantie
in Overijssel!

Indoor strand
Recreatieplas
Tubby Splash

Aquapark
Tapasrestaurant

Overdekt zwembad
Bowling

Activiteitenprogramma
Ruim aanbod aan 

kampeerplaatsen en accommodaties
 

Vakantiepark het Stoetenslagh

www.stoetenslagh.nl - 0523 638 260
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Het Reestdal met zijn kenmerkende, door bedelaars 
ontgonnen grond. Het Reestdal, met zijn Ommerschans. 

Het Reestdal, met zijn geschiedenis. Maar zeker 
ook het Reestdal met zijn streekproducten. 

Voor Pieter Koonstra is het een gebied om van te smullen.

Wat betekent het Reestdal voor jou?

‘Nou, waar te beginnen… Ik vind het allereerst 
een prachtig gebied. Niet alleen qua natuur, 
maar zeker ook qua cultuur en historie. Die 
vind je hier op allerlei plekken terug. Dit is het 
land dat ontgonnen is door de bedelaars die 
te werk gesteld werden in de Veenkolonien, zo 
omstreeks 1820. Generaal Johannnes van den 
Bosch bedacht dat zij heropgevoed konden 
worden door ze hiernaar toe te halen en hen 
aan het werk te zetten. De Ommerschans 
maakt daar deel van uit, sterker nog, het 
was de eerste proefkolonie zoals de kampen 
heten. In de schans proef je nog de historie. 
Maar ook bij mij in de weilanden. Die werden 
destijds bemest met het huisafval uit het 
Westen – nog steeds komen materialen van 
toen naar boven, want het was niet alleen 
gft-afval wat in het huisvuil belandde…’

Je zegt Ommerschans…

‘Ja, het maakte deel uit van de verdedigingslinie 

die de Spanjaarden uit het Noorden moesten 
houden. Maar dat werd geen succes want 
toen de Spanjaarden voor de deur stonden 
was de ene helft al gevlucht en de andere helft 
te dronken om te vechten, haha. Maar de 
Ommerschans staat niet op zichzelf, de resten 
van die periode vind je ook terug in de kavels en 
de eikenlanen. De kavels waren groter dan elders 
in het land, ze waren hun tijd toen ver vooruit.’

Waarvoor worden die kavels nu gebruikt?

‘Het is een agrarische gemeenschap hier, 
waar geboerd wordt. Nog steeds. Ikzelf 
heb een duurzaam melkveebedrijf, maar je 
vindt hier van alles. Veel van de producten 
die we hier verbouwen en maken kun je ook 
gewoon kopen. Zo hebben wij onze eigen 
Vrijloopkaas De Weldaad, heeft Emmink in 
Balkbrug heerlijk boerderijvlees Uut ’t Veld, 
kun je bij zuivelboerderij De Waard in Balkbrug 
heerlijke en eerlijke zuivel kopen, wordt bij 
de Brouwerij Avereest een goed glas bier 

Workshops en kaas
Pieter Koonstra en Danielle Tesselaar hebben een ‘Dierzame 
melkveehouderij’ in Vinkenbuurt. Hier verkopen ze ook hun eigen 
vrijloop kaas De Weldaad. Naast het melkvee hebben beiden 
hun locatie ook ingericht voor vergaderingen en workshops. 
Qua laatstgenoemde: bij Pieter en Danielle kun je workshops 
volgen zoals ‘koe boetseren’ en ‘koe schilderen’ en ‘viooltjes 
meppen’.De ruimtes zijn ingericht met schilderijen van Danielle. 
www.melkveebedrijfkoonstra.nl

gebrouwen en kun je genieten van heerlijke 
worsten van Van Broekhuizen in Balkbrug 
– je proeft dat het hier vandaan komt, 
vind ik. Het zijn allemaal eerlijke producten, 
vers van het land, van hier uit het Reest- en 
Vechtdal. Mocht je je eens lekker willen laten 
verwennen met een menu streekproducten 
aangevuld met eten uit de natuur, dan 
raad ik Proefkamer Het Reestdal aan.’  

Je hebt hier dus natuur, cultuur, geschiedenis 
en streekproducten. Wat tip jij iemand 
die hier nog niet eerder geweest is?

‘Alles wat ik tot dusver heb genoemd. De 
Ommerschans moet je echt bezoeken, het 
eten echt proeven. Maar ik zou ook een 
bezoek brengen aan het Heuveltjes Bosbad 
in Balkbrug, al meerdere keren uitgeroepen 
tot het mooiste zwembad van Nederland. Het 
ligt prachtig in de bossen. Bezoekerscentrum 
De Wheem van Landschap Overijssel 
met zijn activiteiten, Natuurspeelpad en 
dassenburcht is ook leuk. Een aanrader is ook 
de autoroute Smakelijk Vechtdal. Dan tour 
je van streekproduct naar streekproduct.’

het Reestdal

Om van te smullen
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Topsport, shows en 
gezelligheid op CSI Ommen

7 t/m 12 juli 2020
Topruiters uit binnen- en buitenland verschijnen aan de start 
van dit internationale springfestijn. Naast internationale 
springwedstrijden staan er ook een groot aantal internationale 
springrubrieken op het programma, waarbij ruiters ook punten 
kunnen halen voor de wereldranglijst (Longinest Rankings). 

Op het wedstrijdterrein rondom de Driehoekhoeve wordt een 
Goods & Foods fair georganiseerd. Hier kun je naar hartenlust 
shoppen en lekker eten. Van de loungeclub met live muziek is 
de sport te volgen via een groot videoscherm. Voor de kleinste 
supporters is er een Kids Paddock met vele leuke activiteiten. 
De Vechtdalstal wordt omgetoverd tot een expositieruimte 
voor kunstenaars uit het Vechtdal. Alle ingrediënten zijn 
aanwezig om er een mooi en sportief evenement van te 
maken, waarbij topsport en gezelligheid voorop staan. 
Tot ziens op CSI Ommen 2020! www.csiommen.nl

Rust, natuur & gezelligheid

Wij beschikken over 8 gezellige individueel te boeken lodges maar 
zijn ook te boeken als groepsaccommodatie tot 24 personen!

Maneweg 9 | 7722 VM Dalfsen | +31 (0) 6 21505990
info@lodgeparkvechtdal.nl | www.lodgeparkvechtdal.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hét adres voor een geslaagde dag voor jong en oud! 
 

Radewijkerweg 70      7791 RH Radewijk/Hardenberg     
Tel: 0523-216365 

info@grenszicht.nl     www.grenszicht.nl 
 

 Boerderij-Camping 
 
 Kinderfeestjes op de   

boerderij 
 
 Boerengolf 
 
 Frisbeegolf 

 
 Maïsdoolhof 

 
 
 
 

 

Zeg nou zelf,
niemand is

toch te oud voor
een pannenkoek?!

KNOF
DE PAD

Begin de speurtocht bij 
de Rheezerbelten

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

De Klimberg: toppunt van vakantieplezier

•  De ideale gezinscamping, 
natuurlijk gelegen met ruime 
kampeerplaatsen, 
ook met privé 
sanitair

•  Vernieuwd zwembad kan 
worden overdekt

•  Verhuur caravans, chalets en 
familiehuis

•   Recreatieteam in alle school-
vakanties en activiteiten voor 
alle leeftijdsgroepen 

www.deklimberg.nl | hardenbergwww.deklimberg.nl

D A A R  K A N  N I E T S  T E G E N O P ! 
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De Ommerschans

www.deommerschans.nl  
Kijk voor meer informatie op:

19

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

hoe een strafkolonie uit de ijzeren  
eeuw weer tot leven komt. Geniet van 

de rust en vraag je af wat je hoort! 
De natuur? Of toch de geschiedenis? 

Welkom op de Ommerschans!

Voel de verhalen!

Verdedigingsschans
Op kosten van de Friezen en de Groningers 
werd in 1625 het verdedigingswerk de 
Ommerschans gebouwd. Ze wilden 
voorkomen dat de Spanjaarden over de weg 
door het veen bij Ommen naar het noorden 
op zouden rukken. De Spanjaarden kwamen 
niet, maar een krappe vijftig jaar later viel 
de Bisschop van Münster, alias Bommen 
Berend, wel ons land binnen. Hij had maar 
weinig moeite met de verovering van de 
schans. De verdedigers sloegen dronken 
op de vlucht toen ze hem zagen naderen.

Straf en Bedelaarskolonie 
De Maatschappij van Weldadigheid: het klinkt 
zo fraai. En het idee waarmee Johannes van 
den Bosch haar oprichtte, was wel te prijzen: 
paupers, bedelaars, wezen en eigenlijk 
iedereen die maatschappelijk niet mee kon 
komen, helpen een bestaan op te bouwen. 
De bedelaarskolonie Ommerschans werd in 
1820 geopend. Een groot, vierkant gebouw 
dat plaats bood aan 1200 bedelaars. Door 
te werken op de bij de kolonie behorende 
boerderijen en in de werkplaatsen konden 
ze na genoeg verdiend te hebben van 
de kolonie ontslagen worden. Mannen 
en vrouwen leefden gescheiden van 
elkaar, onderwijs werd wel gegeven 
en er was een arts aanwezig. De oude 
verdedigingsgrachten, bewakers bij de 

poort en bij de werkzaamheden, evenals 
de aanwezigheid van limiethuisjes op 
de koloniegrenzen moesten voorkomen 
dat de bedelaars konden ontsnappen.

Het leven was zwaar op de kolonie, velen 
hadden bij aankomst al een hele slecht 
conditie en konden het harde werken niet 
aan. Meer dan 5.000 mensen kwamen er 
om het leven, maar het duurde tot 1890 
voor het gesticht de deuren sloot.

Natuur!
Een uniek landschap. Dat heeft de bewogen 
geschiedenis van de Ommerschans in ieder 
geval achtergelaten. De bossen en de gracht 
doorbreken het open landschap en creëren 
stille, mysterieuze plekjes, waar je de verhalen 
voelt. Reeën, vogels en vleermuizen voelen 
zich er thuis. Net als veel verschillende 
bomen en planten. De Ommerschans is 
niet voor niets ook een beschermd gebied. 

Werelderfgoed UNESCO!
Op 21 december 2016 heeft minister 
Bussemaker bekend gemaakt dat de 
Maatschappij van Weldadigheid, waar de 
Ommerschans een wezenlijk onderdeel 
van is, voorgedragen wordt voor 
Werelderfgoed. Ommerschans maakt 
deel uit van de groep van 7 koloniën. In 
2021 zal UNESCO een besluit nemen. 

Wandeling met gids 2020!
Elke vierde zondag van de maand 
m.u.v. de maand december. 
Start: de Veldzichthoeve, Balkerweg 80 
te Vinkenbuurt (Ommerschans). 
Aanvang: 14.00 uur.
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ERKENDE 
CAMPING

Indoor speeltuin 

buiten school-

vakanties voor 

iedereen

geopend!

 Coevorderweg 25

  Stegeren • Ommen

 0529 - 45 72 03

  www.kleinewolf.nl

Genomin�rde
Camping 

van het Jaar
2020

Uw vakantie direct aan de Vecht
Comfortabele Bungalows 

Ruime kampeerplekken 

Rust en natuur 

Fietsen en wandelen 

Visstek bij uitstek 

Resort de Arendshorst
Arendhorsterweg 3A
7731 RC Ommen
T: 0529 45 32 48
info@arendshorst.nl
www.arendshorst.nl
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Rheezerbelten

De Oldemeijer

Rheeze

Oud Bergentheim
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Bezienswaardigheden 
op en langs de route:

Boswachterij Hardenberg  
De Oldemeijer | De speelvijvers van 
Staatsbosbeheer liggen verstopt in het 
groen, midden in de natuurgebieden. 
Rondom de vijver is een cooperbaan/ 
rolstoelpad aangelegd.

Distelbelt / De Vecht |  
Vanaf de Distelbelt is een mooi 
uitzicht over de Vecht. 

Brinkdorp Rheeze | In het Hardenbergse 
Rheeze maak je een reis door de tijd. 
Het kleine buurtschap is niet voor 
niets een beschermd dorpsgezicht.

De Haarplas (Zwanenmeer) |  
De Haarplas, in de volksmond ook wel 
Zwanenmeer genoemd, is een vijver 
in de Boswachterij Hardenberg. 

Wandelen in het Vechtdal

Rondom Rheeze (13,3 km)

1

1
2

2↓

3

4

4

Route informatie
Deze wandelroute heeft geheel eigen 
bewegwijzering door middel van de twee 
kleuren pijlen (geel/roze) op de houten palen.

LET OP: Groot deel van de route is 
niet toegankelijk voor honden.

De oldemeijer

Rheezerbelten

Rheeze
3
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Ommen, gelegen in het hart van het Vechtdal, is een schitterende stad met een rijke 
geschiedenis en een bruisend centrum. Een weekend weg in Ommen in een B&B 

of hotel? Een zomervakantie van meerdere weken op één van de vele campings die 
Ommen rijk is? Het kan in Ommen. Jaarlijks ontvangt Ommen duizenden toeristen 
die genieten van alles wat deze toeristische historische trekpleister te bieden heeft. 

Eenmaal Ommen ontdekt, wil je ieder jaar terug naar het hart van het Vechtdal.

OmmenHart van  
het Vechtdal 

Zandverstuiving De Sahara

De Sahara is een unieke zandverstuiving in de boswachterij Ommen. Rondom de 
zandverstuiving liggen een aantal korte en wat langere wandelroutes. Het afwisselende 
landschap is ideaal voor wandelen, fietsen of paardrijden. Er zijn wandelroutes en een 
aantal picknickplaatsen. Honden mogen aangelijnd mee en de Sahara is ideaal voor 
spelactiviteiten en een picknick. Ook kunnen de kids heerlijk in bomen klimmen. 

Weetje: de Sahara ligt wat verscholen en je kunt het beste de Beerzerweg vanuit Ommen of 
Beerze volgen en dan langs het spoor gaan en dan de afslag naar de Eerderveldweg nemen. 

Tip

Wat te doen in Ommen?
Ommen is alle dagen van het jaar een 
bezoek waard. Het historische centrum 
van de stad en het dorpse karakter maken 
van Ommen een gemoedelijk en idyllisch 
plaatsje aan De Vecht. In het centrum kan 
je shoppen in diverse winkels en ateliers 
met wisselende mode- en kunstcollecties. 
Stop ook even bij de Boerderijwinkel, waar 
je allerlei overheerlijke streekproducten kunt 
inslaan. Voor een cultureel uitstapje kan je 
in Ommen kiezen uit prachtige musea: het 
Nationaal Tinnen Figuren Museum, het 
Streekmuseum of het Vliegermuseum. 

22 Foto: Marc Kelder
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Ommer Bissingh
Tot de vaste jaarlijkse evenementen met een grote uitstraling behoort zeker de Ommer 
Bissingh. Het is een begrip in de wijde omgeving en uitgegroeid tot een fenomeen. 
Rond 1557 werd melding gemaakt van deze jaarmarkt. Al die jaren werd de Bissingh, 
de paarden- en jaarmarkt, gehouden op de tweede dinsdag in de maand juli. Dit jaar 
op 14 juli. Aansluitend beginnen de Ommer Bissinghdagen. Dit is de aftrap van een 
zomer vol zomerse evenementen die je niet mag missen! Telkens op woensdag, in de 
maanden juli t/m het eerste weekend van september, en steeds rondom een speciaal 
thema. Afgesloten met live muziek op één of meerdere podia in het centrum.

Waterfront, passantenhaven en Vechtoevers
Ommen is een toeristische trekpleister 
met een aantrekkelijk waterfront. Het 
water van de Vecht contrasteert prachtig 
met de groene oevers. De aanblik met de 
boomhutten van Camping De Koeksebelt en 
aangrenzende passantenhaven verwijst naar 
Ommen als geliefde recreatiebestemming. 

Hapje eten naar keuze
Dankzij wandelpaden, een plein én een 
boulevard langs de Vecht, kan het gebied 
optimaal beleefd worden en worden de 
Vecht en de stad met elkaar verbonden. 
Culinair heb je het voor het uitzoeken in 
Ommen. Een breed aanbod aan restaurants 
vertegenwoordigen alle voorname keukens 
van de wereld, en natuurlijk is er ook 
een lokale brasserie, bistro en snackbar 
voor een lekkere daghap of friet. 

Ideale uitvalsbasis voor wandelen & fietsen
Gelegen in het hart van het Vechtdal 
is Ommen een ideale uitvalsbasis 
voor talloze wandel- en fietsroutes 
door het Vechtdal en Reestdal. Ga de 
uitdaging aan en beklim de Lemeler- of 
Besthmenerberg. Wissel de activiteiten 
te land af met sportieve opties te water, 
zoals kanoën, varen met een eenvoudig 
motorbootje of luxe sloep, of ga mee 
met een boottocht over De Vecht. Check 
Rederij Peters voor alle mogelijkheden!
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Ga het water op in een stille sloep om heerlijk te genieten 
van de omgeving. Gezellig met het hele gezin ontspannen 
van een dagje uit of romantisch met z’n tweeën. 

Beschikbare tijden: 09:00, 11:00, 13:00 & 15:00 uur

Naast onze sloepen verhuren wij ook motorbootjes. De 
motorbootjes zijn geschikt voor maximaal 4 personen. 

Beschikbare tijden: 10:00, 12:00, 14:00 & 16:00 uur

RESERVEREN IS NOODZAKELIJK EN KAN VIA (0529) 45 19 24

‘s Morgens worden jullie weggebracht naar de stuw van Archem. 
Van daaruit peddelen jullie in eigen tempo terug naar Ommen. 
Tijdens deze kanotocht (12 km) ontdekken jullie in alle rust het 
prachtige Reggedal. Deze tocht is meer dan de moeite waard, 
want naast de prachtige natuur laten reigers, reeën en ijsvogels 
zich graag zien. Leuk voor het gezin, familie en vrienden!

RESERVEREN IS NOODZAKELIJK EN KAN VIA (0529) 45 19 24  

Ontsnap binnen 60 zenuwslopende minuten 
uit een zinkend schip! Wordt het pompen of 
verzuipen? - www.escaperoom-vechtdal.nl

Zoeken jullie een actief of juist een ontspannend  
groepsuitje? Willen jullie culinair genieten of gezellig 
barbecueën? Een vergadering op een bijzondere locatie? 
Voor bijna elke groep (6-300 personen) kunnen wij een 
leuk arrangement samenstellen. Liever een compleet 
georganiseerde dag? Wij zijn ervaren in het organiseren 
van  festivals en evenementen. 
KIJK OP WWW.VECHTDALEVENTS.NL VOOR MEER INFORMATIE.

Battle tegen elkaar of tegen de beste tijd 
en ontsnap binnen 90 minuten uit de Bush 
Battle! - www.bushbattle-vechtdal.nl 

Sloepen

Motorboten - Nieuw in 2020!

De mooiste kanotocht over de Regge en de Vecht

ESCAPE ROOM POMPEN OF VERZUIPEN BEDRIJFSUITJE OF FAMILIEDAG

ESCAPE ROOM BUSH BATTLE

SLOEPEN EN BOOTJES

KANO AFZAKTOCHT
prachtige Reggedal. Deze tocht is meer dan de moeite waard, 
want naast de prachtige natuur laten reigers, reeën en ijsvogels 
zich graag zien. Leuk voor het gezin, familie en vrienden!

RESERVEREN IS NOODZAKELIJK EN KAN VIA (0529) 45 19 24  

Ontsnap binnen 60 zenuwslopende minuten 
uit een zinkend schip! Wordt het pompen of 

www.escaperoom-vechtdal.nl

Zoeken jullie een actief of juist een ontspannend  
groepsuitje? Willen jullie culinair genieten of gezellig 
barbecueën? Een vergadering op een bijzondere locatie? 
Voor bijna elke groep (6-300 personen) kunnen wij een 
leuk arrangement samenstellen. Liever een compleet 
georganiseerde dag? Wij zijn ervaren in het organiseren 
van  festivals en evenementen. 
KIJK OP WWW.VECHTDALEVENTS.NL

Battle tegen elkaar of tegen de beste tijd 
en ontsnap binnen 90 minuten uit de Bush 

www.bushbattle-vechtdal.nl 

ESCAPE ROOM POMPEN OF VERZUIPEN BEDRIJFSUITJE OF FAMILIEDAG

KANO AFZAKTOCHTKANO AFZAKTOCHT
Rederij Peters
Zwolseweg 47731 BC Ommen(0529) 45 19 24

www.rederijpeters.nl

Dagelijks varen wij met onze rondvaartboot naar de sluis in
Vilsteren. Dit is een tocht van bijna 1,5 uur door de prachtige 
natuur van het Vechtdal, langs de oude landgoederen van 
Baron van Pallandt. 

Vertrektijden: 13:30 uur & 15:00 uur 
Op donderdag in juli & augustus: 14:30 uur

Ook in het laagseizoen varen wij bijna elke dag. Neem contact 
op met (0529) 45 19 24 voor de actuele vertrektijden. Afvaarten 
gaan door bij minimaal 25 personen (ook in het hoogseizoen). 

Tevens is onze rondvaartboot rolstoeltoegankelijk.

Vanuit Ommen maken we een prachtige tocht naar de gezellige 
warenmarkt in Dalfsen. Onderweg varen wij door de sluis van 
Vilsteren en passeren we het landgoed Rechteren. 

Vertrektijden op donderdagen in juli & augustus: om 09:30 uur 
Terugkeer in Ommen: ca. 14:15 uur

Boottocht Ommen-Vilsteren v.v.

HUUR ONZE RONDVAARTBOOT AF ALS PARTYSCHIP VOOR JOUW FEESTJE!

Voor- en naseizoen

Boottocht Ommen-Dalfsen v.v.

RONDVAARTEN
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Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en het Reggedal vormen een uniek natuurgebied. 
Pak de fiets en verken de bossen en de heuvels van het Nationaal Park met weidse 
vergezichten, uitgestrekte heidevelden en mooie doorkijkjes op kronkelende fietspaden langs 
de Regge. Eén dag is natuurlijk niet genoeg om alles te beleven. Per dag fiets je ca 45-55 km 
met voldoende tijd voor een bezienswaardigheid of om een terrasje te pakken.

Fietsarrangement Rondje Regge en Sallandse Heuvelrug        € 399,- p.p.
5 - daags fietsarrangement inclusief:
• Bagage nabrengservice
•  4 overnachtingen in een  

Reggehooiberg, B&B, hotel of  
Bungalow (3 sterren niveau)  
met ontbijt op basis van een 
tweepersoonskamer

•  4 diners per persoon
•  Dagelijks bewegwijzerde fietsroute
•  Flyer met informatie  

bezienswaardigheden  
en horeca onderweg

• Fietshuur is optioneel
*   Bijkomende kosten ter plaatse: 

bijdrage € 15,- ‘Support for nature’

Boekingsperiode:
•  Dagelijks april t/m begin juli en 

eind augustus t/m september 2020 
op basis van beschikbaarheid.

Wandelen langs en Varen op de Regge
Bekijk met eigen ogen hoe mooi de vernieuwde 
meanderende Regge is geworden en kies 
de gele wandelroute van het wandelnetwerk 
Vechtdal, vanaf startpunt de Nieuwe Brug in 
Ommen. Struinen langs weilanden met af en 
toe een klimmetje. De route gaat over Landgoed 
Eerde, langs de Regge door de bossen van de 
Lemelerberg met als hoogtepunt de ‘Steile Oever’. 
Of verken de Regge vanaf het water en ga op 
Reggesafari, huur een kano, fluisterbootje of ga 
suppen bij de Wilgenwaerd. Even helemaal terug 
in de tijd? Boek een vaartochtje met de Enterse 
zomp vanuit Hellendoorn, Rijssen of Enter. 

www.vechtdaloverijssel.nl/rondjeregge
Kijk voor meer informatie over het fietsarrangement op:

De rivier de Regge is in oude glorie hersteld en meandert als vanouds door het landschap. 
Het Reggedal is bijzonder aantrekkelijk en biedt talloze mogelijkheden voor een heerlijk 
dagje uit. Kom tot rust bij het kabbelende water van de Regge, het is absoluut de moeite 

waard. De Regge was eeuwenlang een belangrijke handelsroute van Twente naar de 
Hanzesteden Zwolle en Kampen. Eind 19e eeuw is de Regge gekanaliseerd tot een bevaarbare 

waterweg, waarop de plaatselijke zompen hun waar efficiënter konden vervoeren. 

Recreëren rond de Regge

25
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Restaurant & IJssalon Ekkelenkamp 

Verschillende verse koffie specialiteiten 
met gebak uit eigen patisserie, 
uitgebreide lunchkaart, plate 
gerechten en 3-gangen keuze menu 
voor €32,50.  
In de ijssalon soft- en schepijs uit eigen 
patisserie. Ambacht uit het Vechtdal. 

www.ekkelenkamp-ommen.nl 
Stationsweg 1 Ommen 
0529-451782 

Genieten & Ontdekken
aan de voet van de Lemelerberg!

Voor meer info www.lemeleresch.nl Lemelerweg 16,
Lemele



27

De mooiste kastelen  
en landgoederen 

Landgoed Het Laer 
Verloofde stellen, opgelet! Landgoed Het 
Laer is met recht één van de populairste 
trouwlocaties van Het Vechtdal. Sinds 1740 is 
het romantische kasteel een schitterend plaatje 
omringd door vijftig hectare bos, een ijskelder, 
hertenkamp, koetshuis en pauwenhuis. 

Kasteel Rechteren
Houd je camera in de aanslag, want Kasteel 
Rechteren is vanuit iedere invalshoek 
een plaatje op een ansichtkaart waardig. 
Het kasteel is vanaf de veertiende eeuw 
langzaamaan opgebouwd tot een imposant 
kasteel nabij de Vecht. De laatste jaren geeft 
de nieuwe eigenaar meer openheid en staan 
op Open Monumentendag de poorten zelfs 
open voor publiek. 

Landgoed De Horte
Een stukje Frankrijk middenin Overijssel. 
Landgoed De Horte is begin 17de eeuw 
aangelegd in de Franse stijl met strakke 
lanen en een tuin met vrijstaande bomen en 
slingerpaadjes. De voormalige biljartkamer 
staat tegenwoordig bekend als B&B ’t Witte 
Huis. Gasten en bezoekers kunnen over De 
Horte twee wandelroutes lopen van 3,5 en 
5,5 kilometer. Het landgoed is een erkend 
rijksmonument waar het koetshuis, de 
druivenkas, het prieel, bruggetje, hekwerk 

Het Vechtdal telt tientallen 
kastelen, havezathen en 
landgoederen, waar je op zomerse 
dagen kan picknicken in het gras 
en in de winter wandelingen 
kan maken door een romantisch 
sprookjeslandschap. In welk 
jaargetijde je ook op pad gaat… 
de onderstaande kastelen en 
landgoederen in het Vechtdal 
maken bij iedereen de ridder of 
jonkvrouw in hem of haar los.

en enkele schuren tezamen van grote 
tuinhistorische waarde zijn.

Havezate Den Berg
Op een eilandje omringd door water 
en groen staat Havezate Den Berg. Via 

een indrukwekkende oprijlaan rondom 
een cirkelvormige tuin arriveer je bij de 
buitenplaats, die al in 1483 wordt genoemd in 
een koopakte. Den Berg kent een rijke historie 
van eigenaar en gasten, die een voorname rol 
speelden in de Nederlandse politiek. 

Fietsen langs kastelen en landgoederen 
vanaf Anjerpunt Vilsteren 

Het dorp Vilsteren is een écht 
landgoeddorp. Geen betere locatie voor 
een Anjerpunt om te vertellen over 
de landgoederen en kastelen in het 
Vechtdal. Landgoed Vilsteren is geen 
openluchtmuseum, maar een levend 
landschap met landgoed, landhuis, molen 
en gemeenschap die meegaan met hun 
tijd. Er worden zelfs producten lokaal en 
duurzaam geproduceerd onder het merk 
‘Landgoed Vilsteren – Heerlijk & Eerlijk’.

Het Anjerpunt is gevestigd in Herberg 
De Klomp en al voor €1,50 ontvang 
je een fietskaart waarmee je langs de 
mooiste landgoederen en kastelen in 
het Vechtdal komt.

Meer informatie: 
Anjerpunt Vilsteren - Vilsterseweg 10 
www.anjerpunten.nl
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Rondvaarten
Vechtzomp

Outdoor
activiteiten

Kanotochten 
en bootverhuur

Bootverhuur 
en rondvaarten 

Zwolle

Verrassende  
groepsuitjes

Meer info?  +31 (0)529 - 43 60 66    |    www.hiawatha-actief.nl

dagjeuit
origineel

De leukste kanotocht in het Vechtdal!

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

in Dalfsen 
& Zwolle
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Zoek je een groepsuitje in het Vechtdal? Maak dan een keuze uit de onderstaande  
groepsuitjes. Of je nu met familie, vrienden of collega’s op pad bent…voor een 
origineel en geslaagd uitje ben je in Vechtdal Overijssel aan het juiste adres!

Koesafari
De bekendste tocht door het Vechtdal 
is de Koesafari van Erve Vechtdal. Stap 
op de tractor van boerin Simone en 
kom alles te weten over Brandrode 
runderen en het boerenleven. Je kan 
de Koesafari uitbreiden met ‘Sloepje 
Varen, Koetje Kijken’ en een uur op 
sloepentocht richting het natuurgebied 
waar de Brandrode runderen staan. 

Escape room, E-Trikke Tour of kanotocht
Voor een gezellig dagje uit ben je bij 
Vechtdal Events aan het juiste adres! 
Vechtdal Events hoort bij Rederij 
Peters en vind je naast camping 
Anna’s Hoeve. Voor iedere groep 
zijn er leuke activiteiten te doen. 
Van escape rooms met als thema’s 
Expeditie Robinson (een echte battle) 
en Pompen of Verzuipen (aan boord 
van een echt schip) tot een prachtige 
sloepentocht en van een rondvaart tot 
een E-Trikke Tour, waarmee je swingend 
het Vechtdal ontdekt. Heel bijzonder 
is de mooiste kano afzaktocht over 
de Regge en de Vecht waar je de hele 
dag over mag doen en veel mooie 
picknickplekjes tegenkomt. Je uitje 
op een bijzondere manier afsluiten? 
Dan kan je genieten van een heerlijke 
BBQ in Finse Kota’s in het BBQ-bos 
(zowel indoor als outdoor BBQ’en).

Lelijke Eendentour
Op zoek naar iets ludieks? Dan ben 
je bij Hiawatha Actief aan het juiste 
adres. Doe met je vrienden de Lelijke 
Eendentour en rijd door het mooie 

1

2

3
4

5

6

Vechtdal landschap. Teambuilding 
tijdens The Battle of liever spektakel 
op het water? Krachten meten tijdens 
de Drakenbootrace of voor een heerlijk 
zomergevoel borrelen en barbecueën 
in de BarbecueBoot. Voor groepen tot 
10 personen vaar je in de BBQ-Donut,  
waarbij je je eigen vleesje bakt en  
zelf de koers bepaalt.

GeoRun op een Stepbike
Houd jij van een sportief uitje? 
Wat dacht je dan van midgetgolf, 

GROEPSUITJES  
VOOR JONG EN OUD 

klootschieten of GeoRuns per stepbike. 
Restaurant De Rheezerbelten kan alles 
verzorgen inclusief een hapje en drankje 
achteraf. Met name de GeoRun is een 
spannende en sportieve uitdaging. 

Touren op Puch, Solex of de  
nieuwe Electric Dutchman   
Schiet al tuffend door het landschap 
en ervaar ‘pure nostalgie’ op de Puch 
of Solex, een mooie en hilarische 
ervaring. Liever duurzamer? De Electric 
Dutchman is een prachtig nieuw en 
schoon Dutch design en met je vrienden 
of collega’s fun to drive met 25 km/u.

Bootje huren, (kids)Survival  
en Highland Games
Voor iedereen die er lekker op uit wil en 
graag stoer aan de gang gaat. Of het 
nu om een kinderfeestje gaat of een 
uitje met vrienden, familie of collega’s. 
Expedition Outdoor heeft van alles te 
bieden zoals boogschieten, hooivork 
werpen of slackline en survival parcours. 

www.vechtdaloverijssel.nl
Kijk voor meer mogelijkheden verder op: 

29
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Zijn hart ligt bij het Vechtdal in het algemeen en bij 
het Junner Koeland in het bijzonder. Dit stukje natuur 
tussen buurtschappen Arriën, Junne en Stegeren kent 
geen geheimen voor boswachter Nico Arkes. Behendig 
begeeft hij zich tussen gele weidemier, grafheuvel en 
Vechtanjer. Een monoloog van de kennisbank van het 

Vechtdal. ‘Je moet het landschap leren lezen.’

Op stap in het Junner Koeland met boswachter Nico Arkes

zoals mijn vader en opa dat ook zagen. 
Er is nagenoeg niets veranderd. Wat je 
hier ziet, zag je ook toen zij leefden. Dit 
landschap is natuur bevroren in de tijd.’ 

‘Weet je trouwens dat de das en mens enorm 
veel gemeen hebben, op elkaar lijken? Net 
als de das zoekt ook de mens een droge, 
hoge plek om te wonen, vlakbij water, met 
doorwaadbare plekken en vruchtbare gronden. 
Die ook weer dieren aantrekken die je kan 
eten. Zo is dat duizenden jaren geleden ook 
hier in het Vechtdal gegaan. Das en mens 
zijn hier samen komen wonen en wonen 
hier nog tot op de dag van vandaag.’

Winterbed
‘Het Vechtdal is een typisch rivierenlandschap. 
Met water en met hoger- en lagergelegen 
gebieden. Met een zomerbed en winterbed. 
Met heide, stuifzanden en bos. De mensen 
die hier leven, pasten zich aan. Ze lieten hun 
koeien grazen op lagergelegen weidegronden 
en woonden samen in kleine buurtschappen. 
Ze hebben daardoor altijd invloed op de natuur 
gehad. Ze hebben schrale gronden bemest 
waardoor die vruchtbaar werden. Ze hebben 
de rivier getemd. Ze hebben grafheuvels 
gemaakt. Ze hebben gejaagd op de dieren 
in het gebied en andere dieren gehouden 
voor voedsel en melk. De natuur hier is het 
resultaat van al dat menselijk handelen. Door 
het hoge water van 1998 realiseren we ons 
weer meer dat we aanpassingen moeten 
doen. Dat er geulen moeten komen die een 
overschot aan water kunnen opvangen en 
dat we eigenlijk een schijnveiligheid hebben. 
We wonen, werken, leven voor een deel in het 
winterbed van de rivier. Bij hoogwater kan 
dat winterbed zonder dijken overstromen. 
Maar je kunt de dijken niet blijven ophogen.’

Nico Arkes
AAN HET WOORD… 

AMBASSADEUR EN BOSWACHTER

‘Kijk daar, dat is een grafheuvel uit de 
Klokbekertijd, zo’n 2.000 jaar voor Christus. 
Er zijn hier meerdere die we bewaren en 
beschermen. Een van de heuvels is nu 
het hol van das en vos. Die laten we hun 
gang gaan. Het Junner Koeland – waar 

sinds mensenheugenis koeien grazen – is 
echt een uniek stukje natuur. Niet alleen 
door de grafheuvels en dieren, maar 
ook door de planten en bomen. Wat ik 
persoonlijk heel bijzonder vind als ik hier 
loop, is dat ik hetzelfde landschap zie 
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Tips van de boswachter

1. Boswandeling
‘Als je hier bent, moet je een 
boswandeling maken. Bijvoorbeeld de 
Arriër Es-wandeling. Je krijgt dan een 
totaalbeeld van dit typische landschap: 
je gaat langs het brinkdorp, langs de 
Vecht en het Junner Koeland natuurlijk.’

2. Loozense Linie
‘Wandelen bij de Loozense Linie 
is ook een aanrader. Je ziet er de 
belten en stuifduinen. Er is ook een 
uitkijktoren zodat je een prachtig 
vergezicht hebt. Deze route is 
trouwens ook zeer geschikt voor 

mensen in een rolstoel. De uitkijktoren 
heeft bijvoorbeeld ook een lift.’

3. Wolvenspoor
‘In dit gebied hebben we een educatieve 
route voor kinderen uitgezet. Ze 
kruipen in de huid van een wolf 
en moeten allemaal opdrachten 
doen. Heel leuk om te doen. Als je 
hier wandelt, hoor je de kinderen 
regelmatig huilen als een wolf, haha.’

Meer info:  
www.staatsbosbeheer.nl
www.boswachtersblog/overijssel 

Spons
‘De Vecht lag vroeger veel noordelijker, 
bij Steenwijk. De IJstijd heeft de Vecht als 
het ware naar beneden gedrukt. Daar is 
de rivier verder gaan meanderen. In de 
breedte, want de Vecht was geen diepe 
rivier. Door de rivier te temmen, door 
het te voorzien van stenen oevers, is de 
Vecht de diepte in gegaan. Het water 
kon niet meer in de breedte weg. Vroeger 
lagen er aan weerszijden uitgestrekte 
veengebieden die als een spons werkten. 
Het veen zat vol water en gaf dat langzaam 
terug aan de Vecht. Daarbij ontstond 
een heel eigen biotoop, waar planten en 
dieren op elkaar zijn afgestemd. Dat veen 
is bijna allemaal verdwenen. De spons 

Wat is er in de omgeving van het Junner Koeland allemaal 
te doen? Boswachter Nico Arkes geeft drie tips:

werd niet meer gevoed. Bovendien ging 
de mens veen gebruiken als brandstof.’

‘Tussen 1850 en 1880 was hierdoor het 
landschap kaal. Leeggeroofd. Er waren 
stuifgronden, het zand had vrij spel. Naast de 
boerderijen ontstonden hoger gelegen gronden 
doordat de mens die jaar op jaar vruchtbaar 
maakte met opgepotte mest, vermengd met 
heideplaggen. Zo ontstond bijvoorbeeld de 
Junner Es hier. En denk ook aan de Rheezer Es. 
Om het stuivende zand tegen te houden maakte 
men eiken wallen in de dominante windrichting. 
Die wallen werden de belten, zoals de Rheezer 
Belten. In 1880, 1890 begon de ontginning 
van de heidegronden. Staatsbosbeheer werd 
opgericht om de woeste gronden, die niet 

geschikt waren voor landbouw, te bebossen. 
Productiebos. Dat was de visie van die tijd. 
Toen ook werd de Vecht bedwongen door het 
te kanaliseren. Nu kijken we anders aan tegen 
het beheer. We geven de Vecht weer de ruimte 
door de stenen langs de oever weg te halen.’

Noaberschap
‘De Vecht is nu vrij in gebondenheid. Vrij in 
de zin dat het water weer de ruimte krijgt, 
gebonden doordat wij als mens nog steeds 
bepalen hoe het gebied hier eruitziet. Er is 
gelukkig weer ruimte voor de typische flora en 
fauna. Qua planten groeien hier onder andere 
Wilde Tijm, Geel walstro en de Vechtanjer, 
de laatste is het symbool van dit gebied. 
De anjer kan hier overleven doordat er een 
samenwerking is met de gele heidemier. Die 
graaft zandkorrels op en legt ze in de zon. 
Daar worden ze verwarmd voor de nesten. En 
met het opgraven van die korrels komen ook 
mineralen mee die de Vechtanjer nodig heeft 
om te groeien. Typisch noaberschap. Eigenlijk 
kun je wel stellen dat die noaberschap een 
symbool van het Vechtdal is. Noaberschap 
tussen mier en anjer, maar ook tussen de 
mensen onderling. Men heeft elkaar nodig, 
doen het samen. Ook met de natuur.’
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Dalfsen, bekend van ijkpunten als de Blauwe 
Bogenbrug en ‘De Zwevende Kei’. Wie een ritje 

langs de lanen met monumentale landgoederen 
en bomen rijdt rond Dalfsen snapt meteen 

de vergelijking met ‘groene parel aan de 
Overijsselse Vecht’. Hier bestaat het nog: 

ruimte en aandacht voor natuur en cultuur. 
Niet voor niks heeft de bekende acteur en 

kunstenaar Jeroen Krabbé deze inspirerende 
omgeving gekozen voor zijn buitenverblijf. 

Dalfsen werd eerder al uitgeroepen tot 
Groenste dorp en Groenste kleine stad.

Dalfsen
Groene parel aan de Vecht

Wandel de Landgoederenroute Dalfsen ruim 
12 km langs het Sterrenbos, Havezathe Den 
Aalhorst, Molen Van Fakkert en Huis Den Berg. 
www.vechtdaloverijssel.nl/Landgoederenroute

Landgoederenroute  
Dalfsen

Tip
Dalfsen: Waterfront en Landgoederendorp

Wandelen langs het Waterfront
Dalfsen kent veel gezichten. Kom dichter bij de rivier en maak een wandeling door 
het waterrijke gebied. Met routes voor jong en oud, variërend van speurtochten naar 
de Schat van Dalfsen tot routes van een tiental kilometers in de bosrijke omgeving en 
Landschapspark Vechtvliet niet te vergeten. Maar ook flaneren langs het Waterfront met als 
bekendste verschijning Theater en Grand Café De Stoomfabriek om een drankje te doen. 

Dalfsen is een fietsgemeente bij uitstek en groen, natuur en landschap komen 
als vanzelf bij elkaar, zelfs in particuliere tuinen. De meanderende Vecht en de 
vele routes en bezienswaardigheden lenen zich bij uitstek voor fietsliefhebbers. 
Maar ook wandelaars en vis- en vaarrecreanten kunnen hun hart ophalen in het 
landschap rond de oevers van de Vecht. 
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In de zomer van 2015 is in Dalfsen het grootste grafveld uit de steentijd in Noordwest-Europa 
ontdekt: Schat van Dalfsen. Naar aanleiding van deze vondsten is het project DNA van Dalfsen 

gestart. Met dit project wordt de historie van de gemeente Dalfsen in kaart gebracht. De 
historie wordt vervolgens op een unieke manier onder de aandacht gebracht 

bij inwoners en bezoekers. Wie nieuwsgierig is naar de geschiedenis van 
Dalfsen moet zeker een bezoek brengen aan één van de ‘verbeeldingen’. 

We hebben er vast drie op een rij gezet. Bekijk www.dalfsen.nl/dna 
voor meer informatie en voor een overzicht van alle ‘verbeeldingen’.

De Vechtzomp in Dalfsen Schuilhut 

Tramwagon

In Dalfsen is een replica gerealiseerd van een echte Vechtzomp. Zompen werden in 
het verleden gebruikt als vrachtschepen en hebben een grote bijdrage geleverd aan de 
rijke historie van Dalfsen. Tussen april en oktober kun je meevaren over de prachtige 
Vecht op de Zomp in Dalfsen. Schippers en gidsen nemen je mee terug in de tijd. 
Zij informeren je over de geschiedenis terwijl je geniet van de adembenemende 
omgeving van het Dalfser deel van de Vecht. Meer informatie vind je op 
www.hiawatha-actief.nl/vechtzomp-dalfsen  

In maart 2020 wordt een 
schuilhut onthult in Hoonhorst. 
De grond waarop de schuilhut 
wordt gebouwd heeft grote 
archeologische waarde. Schuilhut 
’De Kapelle‘ wordt gebouwd 
op een historisch kruispunt 
van oude wegen: op de hoek 
van de Molenhoekweg met de 
Koelmansstraat in Hoonhorst. 
De oudste weg stamt uit het jaar 
940! Schuilhut ‘De Kapelle’ is 
het hele jaar door toegankelijk 
en geeft een prachtige kijk in 
de eeuwenoude historie van 
Hoonhorst en omgeving. 

In Nieuwleusen wordt bij Museum 
de Palthehof een tramwagon 
gerealiseerd. In het verleden heeft 
in Nieuwleusen een tram gereden. 
Deze tram was een belangrijke 
schakel in de ontwikkeling van het 
gebied. De tramwagon wordt ook 
gebruikt als verhalenwagon en is 
leuk om te bezoeken met het hele 
gezin. Beelden van vroeger worden 
gecombineerd met pakkende 
verhalen van vroeger en nu. De 
tramwagon is vanaf begin april 2020 
te bezoeken bij Museum Paltehof, 
Westeinde 3 in Nieuwleusen.
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Gelegen in het idyllische Reestdal ligt de 
mooie gemeente Staphorst. Hier worden 

oude tradities nog in ere gehouden. Je 
vindt er klederdracht, Staphorster Stipwerk 

en prachtige boerderijen in de typisch 
Staphorster kleuren groen en blauw. 

Geniet van het unieke slagenlandschap 
rond Rouveen of de mystiek van de 

kronkelende Reest bij IJhorst. 

Monumentale boerderijen
De gemeente Staphorst is rijk aan monumentale panden. Langs de 
Gemeenteweg en de Oude Rijksweg staan prachtige boerderijen met 
de luiken en kozijnen in groen en blauw beschilderd. Vroeger werden 
wegens ruimtegebrek de boerderijen achter elkaar gebouwd. Hierdoor 
is een langgerekt lint ontstaan met veel stegen waar een aantal huizen 
achter elkaar staan. Een boerderij van binnen bekijken? Breng dan een 
bezoekje aan Museum Staphorst. Hier waan je je weer even terug in 
de tijd en zie je hoe de Staphorster bevolking vroeger leefde. 

Van alles te doen
De ideale manier om Staphorst te ontdekken is te voet of met de 
fiets. De vele routes voeren u door een uniek landschap rijk aan 
karakteristieke elementen. Je kan heerlijk in de natuur omzwerven, 
oude gebouwen bekijken of een bezoekje brengen aan de diverse 
markten en braderieën in de gemeente. Een vriendelijke en gastvrije 
gemeente waar u graag nog eens terugkomt.

Ontdek
gemeente Staphorst
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Het mooiste plekje in het Vechtdal? Daar hoeven Sandra van 

Munster en Anita Hogendorf niet lang over na te denken. ‘De 

Ommerschans.’ Eens een bolwerk in de verdedigingslinie 

tegen de Spanjaarden staat het nu vooral bekend als 

voormalige Veenkolonie. ‘Je proeft hier de geschiedenis.’

Oude voetsporen  
in Ommerschans

Landschap Overijssel heeft in 
Ommerschans de wandeltocht 
Oude voetsporen uitgezet. De 
8 kilometer lange tocht voert 
onder andere langs hoeves uit de 
periode dat het een strafkolonie 
was, langs gracht en voormalige 
toegangspoort. De route vertelt veel 
over de geschiedenis van dit gebied. 
Van de tijd dat het nog onderdeel 
uitmaakte van de verdedigingslinie 
tegen de oprukkende Spanjaarden 
in de Tachtigjarige Oorlog tot en 
met de roerige tijd als onderdeel 
van de Maatschappij van 
Weldadigheid. Meer informatie: 
www.landschapoverijssel.nl

AAN HET WOORD… AMBASSADEURS

Sandra & Anita
Ommerschans, struinen door de geschiedenis

Het is 1823 als jurist Jacob van Lennep in 
zijn tocht door Nederland aankomt bij de 
bedelaarskolonie in de Ommerschans.

‘Eerst liepen wij tien minuten door 

heerlijke rogge en genaakten zoo het 

gesticht, dat een vrij aangenaam 

voorkomen heeft, zijnde met 

boomen hier en daar overschaduwd 

en op een oude Schans nog met 

grachten omringd, opgebouwd’
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Teun’s Hoeve

Beleef de Ommerschans met gids

Sandra van Munster en Anita 
Hogendorf bestieren zorg- en 
kinderboerderij Teun’s Hoeve, 
vernoemd naar Sandra’s zoon Teun, 
‘een rasechte Downey’. De boerderij 
ligt aan de Maatschappijwijk in 
Dedemsvaart. Teun’s Hoeve heeft 
naast de zorg- en kinderboerderij 
regelmatig activiteiten voor jong en 
oud. Ook is er een trekpaardenmelkerij. 
Van de melk maken Sandra en 
Anita cosmetische producten.
Meer informatie: www.teunshoeve.nl

Iedere vierde zondag van de maand 
(behalve in december) kun je met een 
gids mee door de Ommerschans.De gids 
vertelt uitgebreid over het gebied en de 
functies die het heeft gehad. Aanvang 14.30 

uur, verzamelen bij de Veldzichthoeve 
aan de Balkerweg 80 in Ommerschans. 
Kosten zijn 6 euro per persoon. 
Aanmelden verplicht. Meer informatie: 
www.ommerschans.nl

Van buiten voldoet het aan het ideaal, maar 
binnen blijkt het een diepe ellende.
Die geschiedenis, zegt Anita Hogendorf, krijgt 
zij al op jonge leeftijd mee. Als tienermeisje 
wandelt en fietst zij hier. De omgeving is gevormd 
door de bedelaars en armoezaaiers die hier 
de ‘chaos’ van de wildernis ontgonnen. De 
kaarsrechte lanen, grote percelen – met mankracht 
vormen zij dit gebied. En de begraafplaats met 
de eeuwenoude graven maakt dan en nu nog 
steeds indruk op Anita. ‘Nu weet ik dat die 
bedelaars niet bij de grafzerken liggen, maar 
de ambtenaren die bij Ommerschans werkten. 
Voor de paupers was dit niet weggelegd.’ Die 
krijgen alleen een registratienummer; zo’n 5.400 
kolonisten vinden er hun laatste rustplaats.

Reestdal
Wie tegenwoordig de Ommerschans bezoekt, 
ziet dat veel van de zichtbare geschiedenis 
verloren is gegaan. Maar wie beter kijkt, ontdekt 
toch nog verrassend veel sporen uit de tijd dat 
generaal Johannes van den Bosch hier in 1819 
zijn eerste kolonie sticht. Later sticht hij onder 
andere het bekende gevangenisdorp Veenhuizen. 
‘De oude vestingwal is nog goed zichtbaar, het 
kerkhof – maar het is vooral de inrichting van 
het landschap dat herinnert aan die tijd.’ 
Dat landschap bevindt zich in het Vechtdal, 
vlakbij het naastgelegen Reestdal. ‘We zeggen 
weleens: onze voortuin ligt in het Reestdal en 
onze achtertuin in het Vechtdal. Beide zijn mooie 
gebieden, maar het onaangetaste van het Reestdal 
is uitzonderlijk en uniek. Daar ga je echt terug 
in de tijd’, zegt Sandra in ‘hun’ Teun’s Hoeve, de 
zorg- en kinderboerderij die zij onder de rook van 

Ommerschans bestieren. ‘Waar de mens veel 
heeft veranderd aan de omgeving rond de Vecht, 
is dat bijna niet gebeurd bij de omgeving van de 
Reest. Het landschap is nog voor een groot deel 
hetzelfde als vroeger, met bijvoorbeeld vennetjes. 
Je kunt hier uren ongestoord wandelen.’

Terug naar Ommerschans. ‘Het was een 
strafkolonie. Door te werken konden de 
paupers hun vrijheid terugverdienen.’ Er stond 
een kazerne van circa 120 bij 120 meter dat 
uiteindelijk onderdak bood 2.000 kolonisten. 
‘Het was geen pretje hier’, vervolgt Anita. ‘We 
fantaseren ook weleens dat over ons land hier 
de bedelaars hebben rondgelopen en gevaren. 
Grote kans dat dat zo is, want waar wij zitten nu, 
is veenland dat ook in die tijd ontgonnen is.’
Van de verschrikkingen van toen, is niets 
meer terug te vinden. Nu presenteert 
het gebied zich als cultuurlandschap. 
Met (jaag)paden, vaarten en lanen. 
Sandra: ‘Het is een prachtig 
gebied om te wandelen.’
Anita: ‘En het is nog niet zo lang geleden 
allemaal opgeknapt. Er is nu een infopunt 
met veel informatie over de schans en je kunt 

er een boekje krijgen met wandelroutes. Los 
van de routes is het ook heel toegankelijk, 
rond de voormalige gracht, over het kerkhof, 
langs de Veldzichthoeve. Ontzettend mooi.’
Sandra: ‘Neem de tijd, geniet van de bijzondere 
flora en fauna. Bezoek ook het Reestdal. 
Combineer het Vechtdal en het Reestdal.’ Anita: 
‘Ja, dan heb je echt het beste uit twee werelden.’
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Wie kent ze niet, het rijtje donkere stalen 
scheepjes aan de dijk aan de N340 bij 

Zwolle. Het kunstwerk Vier Zieleschepen 
van Cornelius Rogge tegenover beeldentuin 

De Anningahof is een beeldbepalende 
blikvanger geworden van Kunstwegen 

op de grens van Zwolle en Dalfsen.

Kunstwegen
Een grensoverschrijdende kunstroute langs de Overijsselse Vecht. Een 
traject van in totaal 165 kilometer lang, met kunstwerken van (inter)
nationaal vermaarde kunstenaars. Eén van de meest interessante 
openluchtmusea van Europa. Het Nederlandse deel van de 
Kunstwegenroute is een mooie tocht van ca. 80 kilometer, dat bij voorkeur 
gefietst kan worden. De route neemt je mee door de natuur van Vechtdal 
Overijssel, door een veelzijdig landschap met molens en oude Saksische 
boerenerven, idyllisch hoogveen, zandverstuivingen, bossen en rivieroevers, 
pittoreske dorpjes en tientallen kunstwerken van hedendaagse kunstenaars. 
www.kunstwegen.nl

De Poort van het Vechtdal
In een prachtig Vechtdallandschap ligt Dijkmoment, startpunt van een 
uitgebreid fiets- en wandelroutenetwerk. Dijkmoment is een horecapaviljoen 
met een panorama uitzicht over de Vecht en uiterwaarden. Vanaf hier 
kun je al fietsend of wandelend de omgeving van Zwolle en het Vechtdal 
ontdekken. Nieuw is het pontje over de Vecht waardoor Dijkmoment een 
ideaal vertrekpunt is. Start of eindig je trip met een drankje of streekgerecht. 
Dijkmoment is behalve verhuurlocatie van kano’s ook Overstappunt 
Zwolle en een B&B én het hele jaar geopend. Gasten voor de camping 
en groepsaccommodatie zijn welkom bij het naastgelegen Vecht & Zo.

DE POORT VAN HET VECHTDAL

De Zieleschepen van Rogge

Beeldenpark Anningahof  
Landgoed Anningahof is een van de startpunten van Kunstwegen 
in Nederland, hier vind je ook geregeld wisselende exposities. 
Binnen, maar ook buiten in de landschapstuin staan tientallen 
beelden. Beeldenpark Anningahof heeft een Kunstwegenpaviljoen 
met wisselende exposities en een informatiepunt.

Tip
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De herfst staat voor de deur, maar daar is deze zomerse dag nog niets van te merken. 
Vogels fluiten, het ruisende water stroomt en die typische Hollandse luchten – 
blauw met voorbijtrekkende wolken in alle vormen denkbaar – trekken voorbij. 

Hier is het een rivierenlandschap. Dit is de Vechterweerd, een parel die betovert. 
Een plek die absoluut een bezoek waard is tijdens je bezoek in het Vechtdal. 

Vechterweerd, parel in de kroon van Nederland 

AAN HET WOORD… AMBASSADEUR 
EN ONDERNEMER

Antje Kingma  

Vrije boeren
Antje is gastvrouw deze dag. Ambassadeur van 
haar thuis. ‘Dit was een stukje niemandsland, 
een uithoek’, verhaalt ze. ‘Hier woonden de 
vrije boeren, geen pachters. Ze leefden hun 
leven op vochtig, nat land – de Marshoek. De 
Vecht bepaalde hun bestaan voor het grootste 
deel. Iedere hoek werd anders uitgeslepen 
door het water. Hier was het water de baas.’

Dat water is getemd ooit. Het is immers lastig 
als die rivier maar zijn eigen weg kiest. Maar 

Noaberschap
Vechterweerd is een hechte 
gemeenschap waarin ‘noaberschap’ 
(klaar staan voor elkaar en met elkaar) 
tot in de vezels is doorgedrongen. 
Ook het aanbod voor bezoekers van 
het gebied gebeurt via noaberschap 
Vechterweerd. De partners hierin zijn 
de buren Buitenplaats Vechterweerd, 
Buitenplaats De Broekhuizen, 
Boerhoes, Vitens, Melkveebedrijf  
De Broekhuizen, IVN en Waterschap 
Drents Overijssels Vechtdal. Meer 
informatie: www.wdodelta.nl

Voor Antje Kingma is Vechterweerd ‘thuis’. Er is 
geen plek op aarde waar ze liever zou wonen en 
recreëren. Ze kan het weten. Met haar ouders 
trok ze de wereld over. Van Suriname naar 
Lelystad. Maar uit het Vechtdal wil ze nooit meer 
weg. Natuurlijk vormt de geschiedenis je, niet 
alleen het nest waar je uit komt (haar vader was 
boerenzoon, moeder een domineesdochter), 
maar ook de plek waar je woont. Het gekke 
is, dat thuis voelen, dat heeft Antje na al 
die omzwervingen het meeste hier. In het 

voormalige ouderlijk huis in de Vechterweerd. 
Geef haar eens ongelijk. Bij wie dit gebied 
tussen Zwolle en Dalfsen bezoekt, gaat het hart 
sneller kloppen. Spreekwoordelijk dan, want hier 
onthaast je. De rivier, die meanderende Vecht 
die het leven hier al eeuwen bepaalt, ligt letterlijk 
op een steenworp afstand van Antje’s boerderij 
“Boerhoes”. Haar gasten (ze heeft onder andere 
een door fruitbomen en -struiken omzoomde 
minicamping) ervaren dat onthaasten ook. 
Dus komen ze vaak terug. www.boerhoes.nl
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Dit eeuwenoude landschap tussen Zwolle 
en Dalfsen is het landschap waar natuur en 
mens samenkomen. Vanaf de sluis en dijk 
heb je zicht over het prachtige en veelzijdige 
rivierenlandschap. De boerderijen lijken 
vanaf deze plek willekeurig over het gebied 
te zijn uitgestrooid. Dit is Nederland in 
optima forma. Of, zoals een deel van Hendrik 
Marsmans bekende gedicht (1936) luidt:

Denkend aan Holland

zie ik breede rivieren

traag door oneindig

laagland gaan,

rijen ondenkbaar

ijle populieren

als hooge pluimen

aan den einder staan;

en in de geweldige

ruimte verzonken

de boerderijen

verspreid door het land

Vechterweerd, een parel in het Vechtdal,  
een parel in de kroon van Nederland.  
‘Nergens mooier.’

men is tot inkeer gekomen. De rivier heeft op 
delen weer vrij spel. De sluis, ook Vechterweerd 
geheten, is er nog. Met de in alle glorie 
herstelde, monumentale sluiswachterswoning, 
die zo nu en dan open is voor bezoekers en 
waar het verhaal wordt verteld van het leven in 
dit gebied. Van dat uitbundige natuurlijke leven, 
rijk aan vogels en vissen – winde, zeeforel – 
die via de naastgelegen vistrap ongehinderd 
van het Zwartewater naar Dalfsen kunnen. 
‘We hebben hier natuurlijk ook ooievaars. Ze 
vliegen tot wel aan Utrecht toe om te eten, 
om vervolgens hier weer terug te keren.’

Knooppunt
De sluis is van 1910, de kraan die vroeger het 
complex bediende staat er nog, maar bedient 
nu alleen nog de vistrap. In de zomermaanden 
is het hier een komen en gaan van plezierboten, 
fietsers en wandelaars. Het is een knooppunt, 
zoals dat heet, vroeger gebruikt door enkel 
bewoners en marskramers. ‘En nu het op 
één na drukste fietspunt.’ Een knooppunt 
bovendien die – volgens Waterschap Drents 
Overijsselse Delta – als geen ander de identiteit 
van dit gebied weerspiegelt. ‘Het lijkt alsof 
hier de tijd heeft stilgestaan’, zegt Antje. ‘Kijk 
naar links, rechts, boven en onder – overal is 
natuur, overal is water. Dat water is wat ons 
bindt en ons scheidt. Nu minder dan vroeger, 

maar het ritme van dat water bepaalt voor een 
groot deel hoe hier geleefd werd en wordt.’
Ze wijst naar een stuk land, even voorbij de sluis. 
‘Daar is  een struingebied gemaakt, maar veel 
mensen die hier komen denken dat je daar niet 
mag komen. Terwijl dat juist wel de bedoeling 
is. Er lopen Galloway-runderen rond die de 
natuur beheren. Er groeien talloze bloemen, 
planten. Je kunt er bij wijze van spreken een 
dag ronddwalen. En als je hier dan toch bent, 
ga dan ook even aan de waterkant zitten, zie 
het leven aan je voorbijtrekken. Kom tot rust.’

Zeehond
Beleven heet het nu, leven is het. Niet alleen dit 
water en deze natuur maken Vechterweerd tot dé 
Vechterweerd. Het zijn ook de verhalen die het 
gebied kenmerken. Verhalen van vroeger – ‘ooit 
stond hier een havezate’, zegt Antje terwijl ze 
richting een hooiberg wijst – en verhalen van 
korter geleden – ‘zoals dat van Hannes’. Hannes 
is de zeehond die 30 augustus 2004 ontsnapte 
uit de dierentuin in het Duits Nordhorn. Een 
paar dagen later dook hij op bij de Vechterweerd, 
waar hij werd gevangen. Nordhorn wilde hem 
terug, maar een groep dierenbeschermers zette 
hem uit in zout water. ‘Nu is Hannes vereeuwigd 
hier bij de sluis’, zegt Antje terwijl ze wijst naar 
het standbeeld van de zeehond. Overigens 
staat ook in Nordhorn een beeld van het dier.

Fietsen en varen
Er voeren diverse fiets- en 
wandelroutes langs Vechterweerd. 
Daarnaast is de Vecht populair onder 
de pleziervaart. In de zomer is de stuw 
geopend. Een van de aan te raden 
routes is Kastelenroute Dalfsen, een 
ruim 30 kilometer lange fietstocht die 
langs diverse havezaten en kastelen 
voert. Men komt niet alleen langs 
Vechterweerd, maar bijvoorbeeld 
ook langs Kasteel Rechteren, huis 
Ruitenborgh en De Horte. Voor wie 
zelf geen versnapering meeneemt 
om onderweg te verpozen: de route 
voert ook door Dalfsen dat rijk is aan 
diverse horecagelegenheden.Ook 
de Vechtdalroute is een aanrader. 
Deze lange afstandsfietsroute 
voert de fietser vanuit de monding 
van de Vecht bij Zwolle tot aan de 
bron bij het Duitse Darfeld. Meer 
informatie: www.vechtdaloverijssel.nl 
en www.nederlandfietsland.nl
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Rechts ligt de Vilsterse stuw, voor de meanderende Vecht en landgoed 
Vilsteren, links drinken de Lakenvelders uit het kraakheldere water. 

Welkom aan de oever van de Vecht. Welkom bij De Oeverhorst.

aan de oever van de Vecht

Luxe wellnessappar tementen 

Voor Yvonne en Dick Timmerman is dit hun 
huis. Al generaties lang boeren de voorouders 
van Dick op dit land. De band met de rivier 
en grond is hecht. Het landschap is als 
levende natuurfilm al eeuwenlang het decor 
van wonen, werken en recreëren. Tot voor 
kort lijkt er de tijd stil te staan. Nog niet zo 
lang geleden, want de schuur is gesloopt 
en waar die stond – direct aan de oever 
– zijn twee luxe wellnessappartementen 
opgetrokken. In de stijl van een Canadese 
schuur, met veel glas zodat het zicht op het 
Vechtdal maximaal ingenomen kan worden.

Streekproducten
Wie hier verblijft, wordt vertroeteld. Niet alleen 
door alle faciliteiten – denk aan stoomcabines, 
dubbele massagebaden en douches, jacuzzi 
et cetera – maar ook door de omgeving en 
wat het biedt. ‘Je zit hier centraal, met het 
beste uit het Vechtdal’, zegt Yvonne op het 
terras van het appartement op de eerste 
verdieping. ‘Op nog geen kwartier lopen heb 
je de fantastische restaurants Mooirivier en 
De Klomp waar met eerlijke streekproducten 
de mooiste gerechten worden bereid. Niet 
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Luxe wellnessappar tementen 

alleen qua eten, ook qua streekwijnen. 
Ook dichtbij, bij Ernie van de Kolk, kun 
je pakketten halen met streekproducten 
als asperges, krieltjes en botersaus.’

‘En daar’, zegt ze terwijl ze naar rechts 
wijst, ‘ligt de Vilsterse stuw, onderdeel van 
allemaal wandel- en fietsroutes. ‘Zelf ga 
ik vanaf hier vaak wandelen in de mooie 
bossen van landgoed Vilsteren. Het prachtige 
fietsroute ‘rondje Ommen-Dalfsen’ kan 
ook vanaf hier met alle mogelijkheden om 
het rechtsom te fietsen of linksom. Ook 
kun je het rondje halveren door weer via de 
stuw terug te fietsen. Het is een prachtige 
omgeving met beukenbossen, glooiende 
weilanden en met veel bezienswaardigheden.’

Arrangementen
Oeverloos genieten in De Oeverhorst, dat 
is het idee. Wie de accommodatie nadert 
wordt al bij de oprit verrast door de enorme 
sluisdeuren die ooit in de stuw stonden, 
maar nu als toegangspoort fungeren. Dan 
De Oeverhorst zelf: de in met veel hout en 
glas opgetrokken schuurwoning baadt in 
luxe. De twee appartementen hebben de 
beschikking over de wellnessfaciliteiten 
zoals eerder genoemd, maar ook over een 
luxe keuken, compleet met wijnkoeler. Het 
uitzicht is onbetaalbaar ondertussen. ‘Het 
idee is dat je hier niet weg hoeft als je dat 
niet wil.’ Restaurant De Klomp kan een 
volledig diner verzorgen in het appartement.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gast 
zelf een arrangement kan samenstellen. 
‘Bijvoorbeeld een verblijf met activiteiten 
zoals een sloeptocht met kapitein. Die 
komt je dan hier voor de deur op de steiger 

ophalen. Ook zijn we een bierbad aan het 
ontwikkelen met streekbier. Dat bier met 
een alcoholpercentage van twee procent 
wordt dan verwarmd in het buitenbad. Ook 
hier heb je in alle privacy weer zicht op de 
vechtoever. Het schijnt dat baden in bier 
goed voor huid en haar is. Daarna kun je 
jezelf afspoelen onder de buitendouche.’ 
Of, vanuit het bad, rechtstreeks de Vecht 
inwandelen. ‘Maximaal onthaasten en 
genieten in het verrukkelijke Vechtdal.’

De Oeverhorst gaat medio 
februari 2020 open. 
Meer informatie vind je 
op: www.deoeverhorst.nl
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Ontdek en proef het zelf:

vechtdaloverijssel.nl/vechtlust

Wat zit er 
in het kistje?

Producten zoals:
Wijn, Bier, Kruidenkaas,

Boerenkaas, Kaasdip,
Kaaswafeltjes,Appelsap,

...

Producten zoals:
Wijn, Bier, Kruidenkaas,

Boerenkaas, Kaasdip,
Kaaswafeltjes,Appelsap,

...

Er is ook nog een 
exclusief kistje voor:

Verrukkelijk Vech tdal
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De Boerenmarkt in Vilsteren is behalve 
een heerlijke markt waar producten uit de 
regio verkrijgbaar zijn ook een broedplaats 
van nieuwe ideeën. Dé plek waar je 
heerlijke recepten uitwisselt en waar je in 
gesprek gaat over duurzame producten. 
Met de producent en met elkaar. Alles 
draait hier om goed, eerlijk en smakelijke 

Boerenmarkt Vilsteren
Eerlijk en heerlijk van dichtbijTip

Locatie | Landgoed Vilsteren | Herberg De Klomp
Adres | Vilsterseweg 10 | 7734 PD Vilsteren

www.verrukkelijkvechtdal.nl
Kijk voor meer informatie op:

Het witte goud 
uit het Oosten

Asperges of ‘het witte goud uit het 
Oosten’, één van de verrukkelijke 
producten waar het Vechtdal en Salland 
om bekend staan. Traditioneel met 
boerenham en een eitje of puur natuur 
met alleen wat botersaus. Hoe je ze 
ook het liefst eet: van half april t/m juni 
zijn ze weer volop verkrijgbaar! Dagvers 
en naar wens alvast geschild. Bij 
enthousiaste telers met liefde voor het 
vak. Deze asperges worden uiteraard 
gebruikt in de lekkerste gerechten van 
de beste restaurants in Verrukkelijk 
Vechtdal en Salland Aspergeland! 
www.visitoost.nl/asperges

Steeds meer zijn we gefascineerd door wat de natuur 
ons culinair brengt en willen we weten wát we eten. We 
willen die natuur niet alleen proeven, maar ook beleven! 
De streekboeren en ondernemers in Vechtdal Overijssel 
zijn creatief en vindingrijk. Zo zijn er scharrelroutes 
langs wijngaarden, ambachtelijke ijsboerderijen, 
kaas- en eierboeren en groente- en fruittelers.

Een smakelijk avontuur

Verrukkelijk Vech tdal

voeding. Wat is er mooier en leuker dan 
de verhalen te horen van de producenten 
zelf die met hun producten naar deze 
markt komen. Er is een breed scala aan 
producten waaronder Lakenveldervlees 
en lamsvlees, zuivel, meel, kaas, eieren, 
pasta, brood, vis, groente, honing, kip, 
jam, bier en fruit. Maar ook chocolade 
en bloemen, leuk als cadeausuggestie. 

De markt begint bij HR De Klomp en loopt 
dan langs de pastorie. Gedurende het 
seizoen zullen producten wisselen zoals 
klein fruit en asperges. Uitgangspunt is 
gezond en duurzaam geproduceerd voedsel 
uit de regio en van het landgoed Vilsteren. 

Kortom een markt waar alles is te vinden en 
die je niet mag missen voor een gezonde en 
plezierige maaltijd. De Boerenmarkt wordt 
iedere derde zaterdag van de maand, het 
hele jaar door gehouden. Kijk voor de data 
in de jaarkalender in dit magazine of kijk op 
www.landgoedvilsteren.nl/agenda.html
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Jaarkalender Vechtdal 2020
4 Bruchterveld Snertloop
18 Vilsteren Boerenmarkt Vilsteren
18 Hardenberg Repair Café Hardenberg
18 Dedemsvaart Judo Wintertoernooi
19 Vilsteren Landgoedconcert
22 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel
24 Hardenberg Super Fout, Evenementenhal
25 Gramsbergen Winterfestijn bij Brouwerij Mommeriete
25 Balkbrug Vlooienmarkt, Diamanthal
26 jan t/m 2 feb Balkbrug Indoor Klein Oever Balkbrug
27 Ommen Herdenking Holocaust stille tocht

8 Ommen RunforestRun Besthemerberg
15 Vilsteren Boerenmarkt Vilsteren
18 & 26 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel
22 Balkbrug Vlooienmarkt, Diamanthal
22 Slagharen Carnavalsoptocht
22 t/m 25 Lemelerveld Carnaval 
22 t/m 25 Dedemsvaart Carnaval 
23 Hoonhorst Carnavalsoptocht
25 feb t/m 1 mrt Balkbrug Paard Balkbrug 2020

  
4 t/m 8  Hardenberg  Circus Renz International
7 Hardenberg Slipjacht
8 Vilsteren Landgoedconcert
14 Dalfsen Dutch Open Sambo 2020
20 t/m 22 Diffelen Bushcraft voor Vrouwen
21 Vilsteren Boerenmarkt Vilsteren
25 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel
28 Balkbrug Vlooienmarkt, Diamanthal
28 Gramsbergen Gramsberger Torentocht
28 Hardenberg Motormarkt

  

  
1 t/m 4 Hardenberg Kermis
4 Kloosterhaar Rock'em All
5 Dedemsvaart Voorjaarsloop
5 Balkbrug Koggel Balkbrug Run
6 Den Ham Vrijheidstour Overijssel
7 Dedemsvaart Vrijheidstour Overijssel
11 Ommen Vrijheidstour Overijssel
11 Ommen 75 jaar Bevrijding van Ommen
13 Balkbrug Internationale grasbaanraces
13 Hardenberg Hardenberg Buiten
14 Staphorst Vrijheidstour Overijssel
18 Vilsteren Boerenmarkt Vilsteren
19 Vilsteren Landgoedconcert
21 Staphorst Jaarmarkt
22 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel
24 Gramsbergen Oranjeconcert
25 Balkbrug Vlooienmarkt, Diamanthal

25 apr t/m 2 mei Lutten Feestweek Lutten
27 Vechtdal Diverse Koningsdagactiviteiten
27 Gramsbergen Koningsdag bij Mommeriete
  

 
2 & 3 Dalfsen Kunst- en cultuurweekend
4 Ommen Dodenherdenking
5 Ommen Bevrijdingsdag
5 Zwolle Bevrijdingsfestival Overijsel
9 Schuinesloot Boerenmarkt  
9 & 10 Vechtdal Nationale Molendag
15 & 16 Diffelen Bushcraft voor Tieners
16 Vilsteren Boerenmarkt Vilsteren
16 Gramsbergen Monkeyfest
16 Hoonhorst 250 jaar Hoonhorst
16 Slagharen Heerlijk Hollands Live
16 Hardenberg  Hardenberg Vrieling City Run  

en Halve Marathon
20 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel
21 Ommen Dauwtrap Fietstocht
21 t/m 23 Lemele Handbike Hemelvaart
25 t/m 29 Kloosterhaar Avondvierdaagse
27 Dalfsen Station tot Station Loop
30 Dalfsen Erbens Vechtdaltoer
30 & 31 Dedemsvaart Dedemsvaart Natuurlijk Festival
30 & 31 Balkbrug Oldtimersfestival
30 mei t/m 1 jun Ommen Pinksterfair Het Laer

  
1 Gramsbergen Pinksterfeest bij Brouwerij Mommeriete 
3 t/m 5 Dalfsen Wandel3Daagse Dalfsen
5 t/m 7 Beerze Familiefestival Wortelpop
6 Ommen 10e deurstapperstocht in Giethmen
6 Gramsbergen Cultureel festival Night of the Forest
17 Balkbrug  Recreatieve Triathlon  

Heuveltjesbosbad Balkbrug         
17 t/m 20 Hardenberg Wandelvierdaagse
17 t/m 21 Slagharen Zomerfeest Slagharen
19 Dalfsen Dag van het Kasteel 
19 Gramsbergen Gramsberger Classic TT                                                              
19 t/m 21 Gramsbergen Internationaal Vrouwen Voetbaltoernooi
20 Hardenberg Vechtdalrally 
20 Vilsteren Boerenmarkt Vilsteren 
20 Hardenberg  Klepperstadtocht
21 Slagharen ObstakelSlag
24 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel
25 t/m 27 Hardenberg Ter Steege Ballonfestival
27 Hardenberg Brunink Drakenbootrace                                                           
  

 
4 Ommen Vechtdaltrail
4 Stegeren Veteranendag
4 Ommen Anjerconcert
4 Sibculo  Middeleeuwse dag bij Kloostertuin  

en Museum Zichtbaar Verleden

Januari

juni

juli

februari

maart

april

mei
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Jaarkalender Vechtdal 2020 4 Vriezenveen Tot je nek in de drek
4 Hardenberg Samengestelde menwestrijd                                                   
4 Hardenberg  Dion Triathlon en  

NK Thriathlon Masters                            
4 Kloosterhaar Bargn’s Pop                                                                                      
7 t/m 12 Ommen CSI Ommen
10 t/m 12 Lutten Bouwvakfeest Oud Lutten
10 t/m 12 Balkbrug Balkbrugs Truckfestijn                                                                
11 Dedemsvaart Ibiza festival                                                                                    
11 Hardenberg Dansen aan de Vecht                                                                   
13 Ommen Opening Ommer Bissingh
14 Ommen Ommer Bissingh Jaarmarkt
14 t/m 17  Hardenberg Fietsvierdaagse Hardenberg
15 Ommen  Ommer Bissingh:  

Sport & Ondernemersdag
18 Ommen Kofferbakverkoop
18 Vilsteren Boerenmarkt Vilsteren 
22 & 29 Staphorst Klederdrachtshow, Museum Staphorst
22 Ommen Ommer Bissingh: Hanzefestival
24 Dalfsen Blauwe Bogendag
25 Diffelen  Visserijdag en braderie op  

Familiepark de Vechtvallei
27 jul t/m 1 aug Dedemsvaart Dedemsvaria
28 Ommen Verwendag bij De Meulenhorst
29 Ommen Ommer Bissingh: Landbouwdag
31 Dalfsen Blauwe Bogendag

  
1 Holthone Oogstdag met NK stokdorsen
1 & 2 Vechtdal e.o. Open Tuinen Weekend Vechtdal
4 Ommen Verwendag bij De Meulenhorst
5 Ommen  Ommer Bissingh:  

Kidsdag & Finale Voice of Ommen
5 Staphorst Klederdrachtshow, Museum Staphorst
5 Staphorst Staphorstdag
5 t/m 9 Lemelerveld Sukerbietenfeest
6 t/m 8 Hardenberg Slobberfeest
7 Dalfsen Blauwe Bogen Dag
8 Ommen Kofferbakverkoop
8 Balkbrug Wijnfeest, Reestlandhoeve
8 Bergentheim Boerenmarkt Oud Bergentheim
11 Ommen Verwendag bij De Meulenhorst
12 Ommen Ommer Bissingh: Meer voor Mannen
12 t/m 16 Bruchterveld Oranjefeest
14 Dalfsen Blauwe Bogen Dag
15 Ommen  Viering einde van WO II en  

Bevrijding Nederlands Indië
15 Vilsteren Boerenmarkt Vilsteren 
19 Ommen  Ommer Bissingh:  

Palingrokerij en Kunstdag
22 Dedemsvaart Strawberry Fields Festival
28 aug t/m 7 sep Gramsbergen Gramsbergen Lichtstad 
29 Hardenberg Pleinfestijn
29 & 30 Ommen Kunstroute

  
1 t/m 4  Vechtdal ANWB Vechtdal Fietsvierdaagse
5 Dalfsen Loopfestijn
5 & 6 Ommen Ommer Bissingh Blaasorkestenfestival
12 Rheeze Autoblubbering 
12 Hardenberg Truckersdag
12 Dalfsen Proef Dalfsen!

12 Dalfsen 18e Dalfser Bierfestival
12 Dalfsen Open Dag Vechtdal Brouwerij
12 & 13  Vechtdal/Reestdal Open Monumentendag
12 t/m 14 Schuinesloot  Trekkertrek en Rommelcross 

Schuinesloot                        
16 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel
19 Vilsteren Boerenmarkt Vilsteren 
19 Hardenberg De Toren Taptoe                                                                            
20 Gramsbergen Kunstmanifestatie
26 & 27 De Wijk Smaakmakersfestival
27 Gramsbergen Dirty Monkey Run

  
1 & 2 Hardenberg  Concert Hardenbergs  

Christelijk Mannenkoor 
3 Laar-Gramsbergen Int. Vechtrace (roeien)
3 Bergentheim Blokkie Umme                                                                                
3 Hardenberg Motormarkt
4 Gramsbergen Bockbierfestival Brouwerij Mommeriete
4 Dedemsvaart Najaarsloop
10 t/m 24 Ommen Kijk op Kunst
17 Vilsteren Boerenmarkt Vilsteren 
21 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel
24 Ommen Viering oprichting Verenigde Naties

  
14 Vechtdal Intocht Sinterklaas
18 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel
21 Vilsteren Boerenmarkt Vilsteren 

  
8 Slagharen Kerstmarkt Slagharen                                                                 
9 Vilsteren Christmas Carols Kerstconcert
16 Hardenberg Kindermiddag, De Koppel
16 Dalfsen Kerstfestijn
16 Nieuwleusen Kerstmarkt
16 Gramsbergen Kerstmarkt
26 Vilsteren Levende Kerstwandeltocht
26 Hardenberg Kerst Wandelpuzzeltocht 

 september

oktober

november

december

augustus

Evenementen en data onder voorbehoud. Kijk voor een actueel en compleet overzicht op www.vechtdaloverijssel.nl.
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in het Vechtdal
Weekmarkten

• Ommen Dinsdag 08.00  - 13.00  uur
• Dalfsen Donderdag 08.00  - 12.30  uur
• Nieuwleusen Zaterdag 08.00  - 12.30  uur
• Hardenberg Maandag 08.30  - 13.00  uur
• Dedemsvaart Woensdag 08.30  - 13.00  uur
• Staphorst Woensdag 08.00  - 12.30  uur
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Pak je spullen en zet je tent op in het mooiste gebied van Nederland, het 
Vechtdal. Met maar liefst acht ANWB TOPcampings, familiecampings en 

sterrencampings kun je het Vechtdal een waar kampeerparadijs noemen. Maar 
ook boeren-, mini- en groene campings zijn ruim vertegenwoordigd. 

KAMPEERREGIO NUMMER 1 
VAN NEDERLAND

Overnachten in Vechtdal Overijssel

Een aantal tips: 
•  Boerhoes in Dalfsen | Met Bedde & Bruggien, ruime 

boerencamping, kleinschalige, gezellige theetuin en kunst op het erf. 
•  Camping De Bourgondiër in De Krim | Rust, Ruimte en 

Recreatie…dat is er volop op  minicamping De Boergondiër. 
Uniek: mogelijkheid om te dialyseren: dag en nacht.

•  Boerderijcamping Het Varsenerveld te Ommen | Kom 
met het hele gezin kamperen bij boer Hendrik-Jan en 
boerin Gezina in Ommen. 25 ruime kampeerplekken 
met een wijds uitzicht over de boerderij. 

•  Camping Zandman in Beerze (Ommen) | SVR camping Zandman 
in Beerze is een heerlijke plek om lekker rustig te kamperen 
op een actief boerenbedrijf. Met leuke boerderijwinkel.  

•  De Reggevallei in Den Ham|Op de grens van Vechtdal, 
Salland en Twente ligt te midden van stuwwallen, kronkelende 
weggetjes en groene weilanden "De Regge-Vallei". Mooie SVR 
camping & boerderijcamping & boerderijappartementen. 

•  Camping de Vos | Op een zomeravond, in een luie stoel voor 
je caravan, camper of tent, genieten van de stilte over het 
weidse landschap. Uniek: toegankelijke boeren safaritent.

Boeren- en groene natuurcampings   

Alle TOP campings 2020 in het Vechtdal:
•  Camping de Kleine Wolf, Stegeren (Ommen)
•  Vakantiepark het Rheezerwold, 

Heemserveen (Hardenberg)
•  Kampeerdorp de Zandstuve, 

Rheeze (Hardenberg)
•  Sprookjescamping de Vechtstreek, 

Rheeze (Hardenberg) 
•  Vakantiepark het Stoetenslagh, 

Rheezerveen (Hardenberg)
•  Camping ’t Veld, Rheeze (Hardenberg)
•  Vrijetijdspark Beerze Bulten, 

Beerze (Ommen) 
•  Camping De Koeksebelt, Ommen

Boerencampings zijn hip. Kamperen midden in een fruitboomgaard of 
tussen de boerderijbeesten is een unieke ervaring. De vaak kleinschalige 
accommodaties bieden het échte kamperen zonder toeters en bellen. 
Leuk om alles van dichtbij mee te maken of je eigen fruit te plukken.
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Kijk voor een overzicht van alle  
soorten campings op pagina 86.
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Naast kampeerplekken voor tenten, caravans 
en campers beschikken vele campings in 

het Vechtdal ook over compleet ingerichte 
accommodaties. Want wil je meer luxe, 

maar wel ‘t kampeergevoel ervaren? Dan is 
glamping, ‘glamourous’ kamperen, wel iets 

voor jou! Mooie safari- en naturelodges, 
safaritenten, chalets en zelfs bungavans om 

heerlijk comfortabel vakantie in te vieren.  

Skyte Nature Lodge | Natuurkampeerterrein De Klashorst     
Op Natuurkampeerterrein De Klashorst wordt geleefd in en om de 
natuur met gastvrijheid als gewoonte. 's Ochtends ruikt het hier naar 
vers gebakken broodjes en een gezellig bakje koffie. Naast kamperen 
in een klein tentje, camperbusje of trekkershut kun je hier ook de 
nieuwe Skyte NatureLodge huren. Een innovatief onderkomen, 
tegelijk stoer en comfortabel. Een compleet avontuur en mede 
door het vele glas voel je je één met de natuurlijke omgeving. 
Meer ins&outs: www.campingdeklashorst.nl

Bungavans | Resort de Arendhorst    

BIJZONDER OVERNACHTEN 

& glamping

Resort de Arendshorst ligt direct aan de Overijsselse Vecht met 
veel mogelijkheden om te vissen, zwemmen en bootje te varen. 
Maar ook voor waterplezier bij het strandje. Hier hebben ze wel een 
heel bijzondere recreatiewoning: de Bungavan. Een comfortabel 
luxe chalet met aparte slaapkamers, woonkamer, keuken en 
badkamer. Uniek is de ruimte rondom deze accommodaties 
zodat je veel privacy ervaart. De Bungavans zijn te huur van 
april t/m oktober. Er zijn faciliteiten als een fijne kampwinkel, 
restaurant en zorg op locatie. Maar ook voor de jonge gasten 
is er volop vertier mogelijk in de kinderboerderij, het peuter- 
en kleuterbad en in het speelkasteel. www.arendshorst.nl

49

Kamperen in een houten recreatieverblijf in de vorm van 
een kasteel, compleet met wapenschild, schavot en zelfs 
een ophaalbrug. Dat is Vorstelijk kamperen. Hier kun je 
met wel tien personen je onderdompelen als echte ridders 
en jonkvrouwen. Bij deze drie kindvriendelijke campings 
kun je terecht: De Zandstuve in Rheeze, 't Rheezerwold 
in Rheezerveen en De Kleine Wolf in Stegeren.

Vorstelijk Kamperen  
op ‘Vechtdal Kastelen’Tip



50

Wolfskuil 15
7731 AP  Ommen

0529-451631
www.wolfskuil.nl
info@wolfskuil.nl

Meer een kampeerder? Kom dan kamperen op ons groeps-
kampeerterrein, vanaf 10 personen heb je een eigen veld.

Kun je geen genoeg krijgen van Ommen
 en omgeving? Kom dan eens terug met
een groep! Nodig je familie of vrienden 

uit om naar De Wolfskuil te gaan! 

Vier mooie groepsaccommodaties 
midden in het bos van houten
blokhut tot moderne Hoeve.

Kijk gauw op onze website:
www.wolfskuil.nl

Overnachten in het Vechtdal

NIEUW: 20 CAMPERPLAATSEN

WWW.CAMPINGHEIDEPARK.NL

OP DE RAND VAN VECHTDAL EN SALLAND

Charme Camping Heidepark is 
een gezellige kleinschalige 

familie camping.
Er zijn twee luxe sanitair

gebouwen, op alle velden zijn
comfortplaatsen en u kunt op

alle plaatsen gebruik maken van 
Draadloos internet.

Camping Heidepark

Verbindingsweg 2a
8151 PP Lemelerveld

Tel - 0572 - 37 15 25
info@campingheidepark.nl

ddiivveerrssee  vveerrhhuuuurr  aaccccoommmmooddaattiieess



Groepsaccommodaties
Ben je op zoek naar een leuke 
groepsaccommodatie voor een 
familieweekend of weekendje weg met 
meerdere gezinnen, vriendengroep of 
sportclub? Het Vechtdal heeft een ruim 
aanbod aan accommodaties. Wat te denken 
van een boerderij midden in de natuur, 
overnachten in een klooster, slapen in 
een wijngaard of ga voor een bijzondere 
overnachting in een watertoren! Met z’n 
allen op slaapzalen of toch liever iets meer 
luxe en privacy met eigen badkamers? 
Niet alleen faciliteiten zijn bepalend, de 
activiteiten en de omgeving tellen ook mee. 
En dan zit je in het Vechtdal helemaal goed! 
Zoek je iets leuks voor een groep? Boek dan 
snel een gezellig weekendje weg met z’n 
allen in het Vechtdal.

Een overzicht van alle groepsaccommodaties 
staat achter in het register op pagina 85.

Vakantieparken
Je gaat met je gezin, een groep vrienden 
of lekker met z'n tweetjes op vakantie of 
een weekendje weg. Lekker op stap met 
elkaar en ’s avonds neerploffen in je eigen 
domein. Het Vechtdal biedt je een bijzondere 

combinatie van rust, beleving, ontspanning en 
ontdekkingen. Zowel de actievelingen als de 
rustzoekers zijn hier op hun plek. Er is altijd 
wel wat leuks te doen zoals varen op de Vecht, 
klauteren in het speelbos, creatieve workshops, 
outdoor activiteiten, een unieke Koesafari 

en nog veel meer… en wel zo handig: alles is 
lekker dichtbij! Zoek en boek jouw huisje in 
Vechtdal Overijssel, je bent van harte welkom!

Kijk voor een overzicht van alle 
vakantieparken op pagina 84.

Overnachten in het Vechtdal
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Groepsaccommodaties en vakantieparken
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De Lemelerberg Lodge

In het Vechtdal kun je heerlijke weekendjes weg, of het nu voorjaar, hartje zomer of najaar is. 
Elk seizoen heeft z’n charme qua activiteiten, evenementen en natuurschoon. 

VAKANTIEHUISJES,  
B&B'S & HOTELS 

Overnachten in Vechtdal Overijssel

Vakantiehuisjes 
Geen grootschalige parken maar liever particuliere verhuur van een 
vakantiehuis? Gesteld op privacy en geen animatie en voorzieningen 
nodig? Het is goed vertoeven in de vakantiehuizen in Vechtdal 
Overijssel met voorzieningen die variëren van comfortabel tot luxe, 
ook qua aanwezige apparatuur. Bovendien liggen de huizen vaak op 
prachtige plekken, dichtbij een stadje of juist midden in de natuur. 

B&B's
Op zoek naar een bijzondere overnachting? Een kleinschalige en 
bijzondere slaapplaats met persoonlijke service? De charme van een B&B 
is elke keer weer anders. Romantisch of stijlvol, eenvoudig of luxe. In het 
Vechtdal kun je uniek logeren en heb je de B&B’s voor het uitkiezen. 

Hotels 
Of je nu op zoek bent naar een luxe hotel met wellness en uitzicht op 
de Vecht of een charmehotel aan de rand van het bos. In het Vechtdal 
kun je een heerlijk weekend weg in de meest originele hotels. Ook qua 
streekproducten, -lunches en -diners ben je in Verrukkelijk Vechtdal op de 
goede plek. Vele koks gebruiken verse en ambachtelijke streekproducten. 
Alle ingrediënten voor een aangenaam verblijf zijn compleet. 

Verscholen in het bos en van alle gemakken voorzien staat 
dit ruime en vrijstaande natuurhuis nabij het centrum van 
Ommen. Je hebt vrij uitzicht met veel privacy, waardoor je je 
middenin de natuur waant. Het vakantiehuis is ruim opgezet 
en biedt alle hedendaagse comfort, zoals wifi, tv, vaatwasser, 
inductie kookplaat, combi-oven en een wasmachine. 

Het vakantiehuis is comfortabel ingericht en heeft drie 
aparte slaapkamers, met elk 2 eenpersoonsbedden. 
Een badkamer met inloopdouche en toilet, een 
2e toilet en dit alles op de begane grond! 
www.vakantieinommen.nl

Vakantie in Ommen  

52 Hotel Mooirivier
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Herberg de Klomp

Bij het gezellige boutique hotel De Barones 
staan gastvrijheid en beleving centraal. Het 
hotel (het oude landhuis van de Barones 
van Haersolte) ligt op een unieke locatie te 
midden van bos en natuur en op loopafstand 
van het historische centrum van Dalfsen.

Goede bedden, rustig gelegen kamers, 
gratis WIFI en een goed verzorgd ontbijt. 
Of je nu een weekend wilt overnachten 
of langer wilt logeren in het hotel: je zult 
altijd genieten van een heerlijk verblijf. 
www.debaronesdalfsen.nl

De Barones 

Wakker worden met de zon op je gezicht en een eindeloos uitzicht 
over licht glooiende landerijen en het eeuwenoude Engelandsche 
Bos. Waar vroeger een rivierarm van de Vecht meanderde, ligt nu 
het sfeervolle Erve ’t Hacht. Een veelzijdig boerenbedrijf, met een 
bijzondere Bed & Breakfast, Boerenlodge en een prachtig atelier met 
winkel in de stijl van een oude hooiberg. De B&B is ruim opgezet en 
voorzien van de fijnste bedden. Elke kamer is met oog voor detail 
ingericht en kent een geheel eigen karakter. Ook de huiskamer en 
keuken nodigen uit voor een ontspannen verblijf. De (gloednieuwe) 
knusse Boerenlodge geeft een tikkie meer privacy en is voor 
gezelschappen tot vier personen. Dit appartement met eigen ingang 
ligt aan de voorkant van de jongveestal, op de eerste verdieping. Met 
een heerlijk balkon, waar het met een paar zonnestralen al direct goed 
toeven is. Én je hebt een stel bijzondere buren… www.ervehacht.nl

Erve ‘t Hacht

www.vechtdaloverijssel.nl
Meer informatie is te vinden op:

Te midden van de prachtige natuur die Landgoed Vilsteren rijk 
is bevindt zich De Klomp. Geniet in het sfeervolle restaurant van 
ambachtelijk bereide gerechten met veelal biologische en streekeigen 
ingrediënten. De Klomp is de ideale start voor een urenlange wandel- 
of fietstocht door de prachtige natuur van het Vechtdal. Ontspan in 
de lente-en zomermaanden op het zonnige terras of in de herfst- en 
wintermaanden bij de openhaard in de knusse lounge. Ook de 12 
comfortabele hotelkamers zorgen dat je het aan niets ontbreekt. Kortom, 
een plek waar je je altijd thuis zult voelen. www.herbergdeklomp.nl
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Overzicht

Een overzicht van alle vakantiehuisjes, 
B&B's en hotels staat achter in 
het register vanaf pagina 83.  
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Wil je een leuk dagje 
uit met kinderen? Geen 
probleem! Het Vechtdal 
staat bekend als het 
grootste buitenspeelgebied 
van Nederland. 
Kinderen kunnen zich 
hier simpelweg niet 
vervelen. Hierbij leuke 
uitjes met kinderen tot 
ongeveer twaalf jaar:

Uitjes met kinderen 
in het Vechtdal

Attractiepark Slagharen
Wel 30 attracties variërend van 
draaimolens tot achtbanen. Op 
warme dagen kan je ook terecht 
in het Waterpark Aqua Mexicana, 
dat met tien glijbanen en talloze 
waterspeelplaatsen behoort tot de 
grootste waterpretparken van Nederland. 

De Koppel 
De Koppel is hét 
natuuractiviteitencentrum van het 
Vechtdal. Gespecialiseerd in water 
en natuur, gelegen aan de Vecht. Er 
is een natuurontdekhoek, je kunt 
proefjes doen en leuke activiteiten.

Koesafari
De bekendste tocht door het Vechtdal 
is de Koesafari van Erve Vechtdal. Stap 
op de tractor van boerin Simone en 
kom alles te weten over Brandrode 
runderen en het boerenleven. 

Het mysterie van Knof de Pad
Los het mysterie van de verdwenen 
kok op bij Pannenkoekenrestaurant 
De Rheezerbelten. Help je mee Knof 
te zoeken en de verdachte op te 
speuren? Een lekkere pannenkoek 
gaat er daarna vast wel in.

1

2

3

4

5

6

7

9

www.vechtdaloverijssel.nl/kinderen
We kunnen nog wel even doorgaan met dit lijstje, dus kijk vooral ook even op: 

Boerderij Aan ‘t Zandeinde
Deze zorgboerderij barst van de 
gezelligheid. Zo kan je knuffelen met 
biggetjes, mag je er rondsnuffelen in 
het caviadorp en worden er verhalen 
opgehaald over het boerenleven. 

Octo4Kids
Een leuk speelparadijs is Octo4Kids in 
Ommen. Stap in de onderzeewereld 
en maak in dit indoor speelparadijs 
kennis met tal van oceaanvriendjes. 

Rozemarrie
De leukste aardbeienkweker uit 
het Vechtdal teelt niet alleen de 
heerlijkste aardbeien, maar je kan ze 
ook nog eens zelf plukken en eten 
op een versgebakken pannenkoek. 

Boerderij Roke’s Erf
Maak kennis met het boerenleven en 
bezoek Roke’s Erf! Speel in de stro-
schuur, wandel het klompenpad dwars 
door de stallen, speel boerenbos-golf 
en verdwaal in het maisdoolhof!

Het Hol van de Leeuw, Lemelerberg
Het Hol van de Leeuw is niet zozeer een 
kinderroute, maar een waar speelparadijs. 
Het speelbos van Landschap Overijssel 
is het terrein van de kleinsten. Al 
slingerend aan touwen, verstoppend in 
bomen en klauterend boven de grond 
verkennen ze de omgeving. Kids nog 
niet uitgeraasd? Dan is de 4 kilometer 
lange wandelroute ‘Spoor van de Leeuw’ 
een leuk vervolg over de Lemelerberg, 
over de heide en door het bos.
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Koe Safari - Erve Vechtdal
Larinkmars 4, 7731 RB  Varsen 
(gemeente Ommen) 
Simone Koggel  -  06 18720630

www.koesafari.nl
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Even bijtanken…
Wil je zorgeloos vakantievieren op een speciale 
kindercamping, ga je voor glamping of liever 
back to basic op een natuurcamping? Je komt 
pas echt tot rust als je kinderen zich vermaken 
tijdens hun uitje of vakantie en dat gaat prima 
lukken in het Vechtdal, dé buitenspeelregio 
van Nederland. Hier vallen campings en 
vakantieparken regelmatig in de prijzen 
vanwege hun faciliteiten, ligging of charme. 

Leuke kidsroutes 
Kinderen en stilzitten, dat is voor de meesten 
een hele opgave. Gelukkig is het Vechtdal 

Vechtdal Overijssel is een toffe bestemming 
voor een dagje uit of vakantie! Hier heb 
je het nog…tijd en aandacht voor elkaar. 
Weg van alle beeldschermen en los van 

alle agenda’s. Met zandverstuivingen, 
wolvensporen, kastelen, opgravingen en 

rivier de Vecht voor waterplezier is het 
allesbehalve saai. Het is eigenlijk één groot 

avontuurlijk speellandschap om te klimmen 
en klauteren, ravotten en te ontdekken.

DAGJE UIT OF VAKANTIE 

Kom je buitenspelen!

ontzettend avontuurlijk, met spannende 
wandelroutes, een speelnatuurpad, 
speurtochten en fietsroutes. Check leukste 
kinderroutes in het Vechtdal, geschikt voor 
groot en klein op www.vechtdaloverijssel.nl

Boer als Gastheer, door heel het Vechtdal    
De Boer als Gastheer is perfect voor 
nieuwsgierige kinderen die graag willen 
weten wat er gebeurt op een boerderij. Wees 
gewaarschuwd, je moet wel zelf de mouwen 
opstropen en helpen! Een leerzame en actieve 
dag in en om de boerderij. Kinderen leren 
op deze manier wat het Vechtdal allemaal te 

bieden heeft, hoe kippen, koeien, schapen en 
paarden leven en hoe je kunt verdwalen in een 
maïsdoolhof. Te veel om op één dag te doen? 
Er zijn boeren die zo gastvrij zijn dat je er 
kunt overnachten. www.deboeralsgastheer.nl

Anjerpunt Beerze 

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

Thema: Land- en Tuinbouw
Loop door de stal, leer alles over de koe, 
beleef hoe een vrijwillig melksysteem 
werkt en verdien je eigen melkdiploma. 
De gastvrije familie Zandman vertelt 
je precies hoe het leven er op een 
boerderij aan toe gaat. En: vergeet 
niet even langs de boerderijwinkel 
te gaan voor een picknickmand 
vol heerlijke streekproducten!

Agrarisch Belevingscentrum Zandman 
Marsdijk 4 Beerze I T 0523-252151
www.anjerpunten.nl
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Openluchtzwembad Olde Vechte

Lekker zwemmen en
spelen in de openlucht!

Openluchtbad Olde Vechte 
Zeesserweg 12a Ommen 
Telefoon (0529) 45 15 06
info.zwembadoldevechte@gmail.com

Kijk voor festiviteiten, 
openingstijden en tarieven op 
www.openluchtbadoldevechte.nl

jaar
jaar

HOERA!
We vieren dit

jaar ons

65-JARIG
bestaan

Kampweg 1, 7736 PK Beerze

T 0523 - 251 398

E info@beerzebulten.nl

dagjebeerzebulten.nl
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LEKKER SPELEN MET 
VECHTDAL WATER

Klieder kledder klater

Zwemmen en spelen bij Beerze Bulten 
Spelen bij het Giga Konijnenhol is een echt 
avontuur. Je kunt naar beneden roetsjen in 
een tunnel van netten en spelen met giga 
grote ballen. Neem ook eens een plons in het 
overdekte subtropische zwembad met glijbanen. 

Heuveltjesbosbad
Het Heuveltjesbosbad in Balkbrug werd in 
2015 uitgeroepen tot mooiste zwembad van 
Nederland. En daar zijn wij het roerend mee 
eens! Er zijn drie buitenbaden, een kinderbad, 
een familieglijbaan, springkussens en al 
het vermaak dat je je maar kan wensen. 

Stoetenslagh
Vakantiepark Het Stoetenslagh is een 
paradijs voor waterliefhebbers. Met een 
zwemvijver en  strand met ligbedden, 
waterglijbanen en een overdekt binnenbad 
bij slecht weer. Er is zelfs een visvijver!

De Koppel aan de Vecht
Er is bij De Koppel van alles te doen in, rond 
en met water. Kinderen kunnen zelf modder 
maken, waterdiertjes vangen of ontdekken hoe 
je een broodje kunt bakken in een vijver. Doe 
het blotevoetenpad, ga eens op pad met een 
kanospeurtocht of maak een watermolen. 

Waterpret en speelplezier bij de Kleine Wolf
Het enorme zwemparadijs heeft een superlange 
glijbaan en heel veel kinderbaden. En je 
kunt er ook nog leuk overdekt spelen! 

NAT WORDEN WAS NOG NOOIT ZO LEUK  
ALS OP EN IN DE WATEREN VAN  

HET VECHTDAL. WAAR WACHT JE NOG OP?

Strandjes aan de Vecht
Je kunt niet alleen in of op de Vecht plezier 
hebben, er zijn ook genoeg strandjes langs 
de Vecht. Lekker om ’s avonds nog even 
te gaan liggen met een goed boek, of op 
zondag met de hele familie te genieten.

Openluchtbad Olde Vechte
Als het echt mooi weer is lig je het liefste in 
dit mooie openluchtbad van Ommen..

Waterpark Ponypark City Aqua Mexicana
Wilde waterpret beleef je bij Aqua Mexicana. 
Watervallen, palmbomen, je kunt het 

Het Vechtdal heeft heel 
veel water, zowel buiten 
als binnen. Perfect dus 
voor waterpret met de hele 
familie! Je kunt op de Vecht 
kanoën of een bootje huren. 
Maar deze wateractiviteiten 
zijn nét even anders.

Foto: Erwin Zijlstra

zo gek niet bedenken. 5200m2 waterpret 
binnen en buiten. Roetsj van de glijbaan, 
ren onder het watergordijn door of ga in de 
wildwaterbaan en ga met de hele familie nat.

Zwembandjes-vrij.. op de Vechtvallei!
Heerlijk op vakantie en ondertussen in de ochtend 
zwemles krijgen van niemand minder dan... 
Marieke ten Ham, die een gouden plak op de 
Olympische Spelen in Peking won. Veel plezier 
hebben en intensief lessen in de zomervakantie! 
En diegene die er klaar voor zijn, kunnen gelijk 
afzwemmen. Boek snel dit arrangement bij 
de Vechtvallei voor een zwemdiploma erbij!
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Het leven van Gezina de Lange-Nabers veranderde 
ingrijpend door een hersenbloeding, maar dit weerhoudt 

haar er niet van om schitterende tochten te maken met haar 
driewielligfiets of elektrische rolstoel door het Vechtdal. 
Wonend in Varsen trekt ze er graag op uit in Ommen en 

omgeving, waar ze het platteland en de mooie toegankelijke 
stad verkent. Telkens weer wordt ze verrast door de 

schoonheid van de rivier de Vecht. Een rivier die ontspringt 
in Duitsland en uitmondt in het Zwarte Water bij Zwolle.

Zorgeloos genieten in het Vechtdal

AAN HET WOORD… AMBASSADEUR 
EN ERVARINGSDESKUNDIGE 

Gezina de Lange - Nabers 
Mooiste route 
Er is zoveel te zien in het Vechtdal, en zeker in en 
rondom Ommen. Daar vind ik het fijn vertoeven 
met m’n vervoersmiddel. Het mooiste vind ik wel 
om door het mooie Varsen richting Ommen te 
rijden met de rolstoel. Heerlijk genieten van de 
buitenlucht en ondertussen kom ik menig mede 
“rollers” tegen. Driewielligfietsen, elektrische 
rolstoelen, scootmobiels, rollators, daarvoor 
is het pad zeer geschikt. Ook wandelaars met 
een stok zie ik daar veel. Wanneer je een bezoek 
brengt aan Ommen, raad ik je zeker aan om 
met een rolstoel langs de Brink van Varsen 
en de Ommermars in Ommen te gaan.   
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De Brink in 
Varsen en het 

Cultuurhistorisch monument 

Tip
Op de pas gerealiseerde Varsenerbrink, 
tussen boerderijen en oude eiken, is een 
nieuw en bijzonder logement verrezen: een 
vleermuizenhotel. Rondom het hotel zijn nieuwe 
buurtbankjes geplaatst, zodat ook passerende 
fietsers, scootmobielrijders en wandelaars 
kunnen genieten van de nieuwe brink in de oude 
buurtschap Varsen. Om de brink is een heg 
aangeplant voor een wat meer besloten karakter 
en er is een duurzame speelplaats gekomen met 
blond houten speelelementen die gemaakt zijn 
van eeuwenoude eiken uit het Laarbos, waar 
kinderen moe van het fietsen, heerlijk kunnen 
spelen, klimmen en klauteren.Vanaf De Brink 
kunnen de fietsers richting het archeologisch 
Cultuurhistorisch Monument Varsen fietsen, 
dat naast de Vecht ligt en herinnert aan het 
Trechterbeeker volk dat hier ooit woonde. 
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De Vechtslinger: 
een zorgeloos en streekverbonden 

dagje uit in het Vechtdal!

Tijdens deze unieke dag uit ervaar 
je meerdere activiteiten op drie 
verschillende locaties. Op deze locaties, 
die zorgeloos zijn ingericht, kunnen de 
activiteiten zowel binnen als buiten 
gedaan worden. Dus van drempels en 
weersinvloeden heb je geen hinder. Om 
die reden kan deze dag uit dan ook het 
gehele jaar door geboekt worden. Door 
op drie verschillende locaties passende 
activiteiten aan te bieden is het niet 
alleen heel erg afwisselend, maar komt 
het ook samen tot een verrassend spel 
voor jong en oud. Voor zorggroepen is 
het spel op verschillende niveaus aan te 
bieden zodat iedereen kan deelnemen. 
Kortom een geheel verzorgde dag 
uit waar jouw groep nog lang over 
zal napraten. www.somerwende.nl
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Scharrelkippen, boten en een mooi landschap
Zo heerlijk om buiten te zijn en de omgeving te 
verkennen. Op een zonnige middag ga ik dan 
ook graag met de elektrische rolstoel op pad. 
Vanaf m’n boerderij rijd ik dan bijvoorbeeld 
door de bossen richting Buurtschap Varsen. 
Dan ga ik graag langs Vechtdal Eieren 
(www.vechtdaleieren.nl). Daar kan ik zo genieten 
van het zien van de scharrelkippen die daar vrij 
rondlopen tussen de boompjes, struiken en 
olifantsgras. Vanuit Varsen vervolg ik mijn weg 
door de Ommermars. Over het kronkelende en 
brede pad ga ik naar het centrum van Ommen. 
Onderweg is veel te zien, van boten, kano’s 
en sloepen in de Vecht tot alles wat groeit en 
bloeit in de weilanden. Dat laatste is zo mooi, 
omdat het deels is ingericht als natuurgebied, 
waardoor de natuur haar gang kan gaan. 

Rederij Peters
Regelmatig neem ik met mijn elektrische 
rolstoel op de rondvaartboot plaats 
en ervaar dan het Vechtdal vanaf 
een andere kant. De Vecht vanaf het 
water is zó mooi en heel anders dan 
vanaf de wal! www.rederijpeters.nl

Tip

Outdoor experience voor iedereen!
Expedition Outdoor biedt een veelvoud aan activiteiten, zoals boogschieten, bootcamp, 
tokkelen, gps-tochten, kanotochten, highland games, abseilen en klootschieten. “Daarbij 
is ons uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen. Wij willen geen mens uitsluiten. 
Of je nu vier jaar oud bent of tachtig, of je nu een beperking hebt of niet: als jij pijl en boog 
wilt schieten, zorgen wij dat je dat kunt gaan doen. Natuurlijk betekent het dat je daar soms 
aanpassingen voor moet doen, maar dat iets niet kan, daar geloven wij niet in.” Aldus Jolke de 
Vries van Expedition Outdoor in Loozen. “Outdoor is natuurlijk wel outdoor. Bij outdoor moet 
je vies kunnen worden, en het mag ook best zwaar zijn. Als je in een rolstoel zit, betekent dat 
bijvoorbeeld dat je vieze banden mag krijgen en dat de paden niet allemaal geasfalteerd zijn, 
maar wel enigszins verhard zodat je niet vast komt te zitten.” www.expeditionoutdoor.nl

Toegankelijk Ommen
Eenmaal in Ommen aangekomen, bezoek ik 
graag de plaatselijke horeca voor een kop koffie 
met wat lekkers erbij. Ook doe ik dan direct wat 
kleine boodschappen in het mooie compacte én 

toegankelijke centrum. Als afsluiter trakteer ik 
me op een softijsje, het lekkerste in het Vechtdal! 
Of soms laat ik me verleiden door een grote 
sorbet. Allemaal vers gemaakt en naar eigen 
recept in de patisserie en IJssalon Ekkelenkamp. 
Ik krijg m’n sorbet altijd in een (ijs) schaaltje. 
Wel zo handig met een linkerarm die, als gevolg 
van de hersenbloeding niet te sturen is.

Bevoorrecht
Wat ben ik blij dat ik in zo’n prachtige regio 
toeristische ondernemer mag zijn. De rust, 
het kabbelende water van de Vecht, de 
vergezichten en afwisselende landschappen, 
koeien herkauwend in het gras, kalfjes 
die dartelen en als ze ouder worden zich 
gedragen als een stel pubers. Het Vechtdal 
is schitterend! www.varsenerveld.nl 
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Door de jaren heen:
verleden, heden en de virtuele toekomst!

B

Beleef Boer Gon

Zorgeloos Boerenuitje
* Beleven, voelen en proeven
* Groepsuitje 8-15 personen op 3 verschillende bedrijven
* Inclusief VIRTUELE toer de boer tussen de dieren
* Ongehinderd genieten voor iedereen!

Informatie en reserveren: www.beleefboergon.nl

8 718452 044597

* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, 
slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding, beltegoedkaarten,
vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), 
betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

GRATIS APPELFLAPPEN BIJ JUMBO KAMPHUIS 
WILHELMINASTRAAT 18 
Deze waardebon is inwisselbaar bij Jumbo 
Kamphuis  Wilhelminastraat 18. Laat deze bon 
scannen bij de kassa en je ontvangt 
4 appelflappen gratis.

Deze actie is geldig van  woensdag 1 januari t/m donderdag 31 december 2020 bij besteding vanaf € 

20,* aan boodschappen. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels.

Gratis parkeren!

Kamphuis 
Dalfsen, Wilhelminastraat 18
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FIJNE VAKANTIE!

www.rheezerwold.nl

Larixweg 7  
7796 HT  
Hardenberg  
0523 - 26 45 95 
www.rheezerwold.nl 
receptie@rheezerwold.nl 

- Vijf-sterren familiecamping 
- Binnenzwembad met sauna

- Buitenzwembad met glijbaan

- Interactieve outdoor games

- Alle schoolvakanties animatie

- Gevarieerd verhuur aanbod

- Brasserie - cafetaria - minishop 

- Nieuw sanitair gebouw 2020 
- Privé sanitair

Comfortabel herstellen 

Zorgeloos genieten

Werken aan een gezonde leefstijl

Optimaal
herstellen in
een prachtig 
en sfeervol

hotel!
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Vissen aan de Vecht
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Arrangementen en visstekjes aan de Vecht:
•  Kampeerterrein Resort de Arendshorst te Ommen is meer dan 

een uitgestrekte camping, en heeft onder vissers een reputatie 
als een ware toplocatie. Je kan een rustige plek opzoeken in 
een bocht van de rivier, terwijl je op steenworp afstand gebruik 
kunt maken van de faciliteiten van de Arendshorst.

 •  Een andere heerlijke stek om te vissen aan de Vecht is 
Camping de Koeksebelt in Ommen. Opnieuw vind je hier de 
mogelijkheid om een visstekje langs de rivier uit te zoeken 
met alle comfort van deze topcamping in de buurt.

 •  Geniet van de intieme sfeer van Boerhoes in Dalfsen. De boerencamping 
grenst aan natuurgebied de Vechterweerd, bekend van zijn 
Galowayrunderen en vistrap. De camping is ingericht op vissers en biedt 
de mogelijkheid om je visspullen en –voer veilig, droog en koel te stallen.

•   Jachthaven Terra Nautic in Zwolle is volledig ingericht 
op de visliefhebber en beschikt over eigen visvijvers en 
watersportwinkel met een grote collectie hengelsportartikelen. 
Wil je een boot huren en zelf een visstekje uitzoeken? Bij Terra 
Nautic in Zwolle kan je boten huren zonder vaarbewijs.

De mooiste en best bereikbare visstekjes vind je ook met de ‘Sportvisser 
reisgids Overijsselse Vecht’ of kun je ontdekken met een visgids. Meer 
informatie over de reisgids, visgidsen en sportvissen in het Vechtdal 
en omstreken is te vinden op www.sportvisserijoostnederland.nl.

Vissen aan de Vecht
Gooi je hengel uit aan de Vecht! Vissen aan 
de Vecht is populair onder zowel de actieve 
sportvisser als de recreant op vakantie. Met 

name witvissers en vliegvissers kunnen naar 
hartenlust vissen aan de Vecht. De rivier kent 
een rijk visbestand met maar liefst zeventien 

soorten vis, waaronder brasem, voorn, 
winde, snoek, baars en roofblei. Een prettige 
bijkomstigheid is dat de Vecht behoort tot de 
mooiste rivieren van Nederland. Je waant je 

in de natuur en komt volledig tot rust. Ervaar 
het zelf ! Houd je VISpas in de aanslag en kom 

een keer vissen aan de Vecht en kies uit één 
van de onderstaande, geliefde visstekjes.
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Het is 1925. De Twentse bankier Abraham 
Ledeboer heeft een houten chalet als 
bouwpakket laten overkomen uit Oostenrijk. 
Het idee? Opbouwen op de Lemelerberg, 
vlakbij Lemele, waar hij grote stukken grond 
bezit. Een plek voor hem en zijn gezin. Om te 
genieten van de natuur en rust. En dat doen 
ze. Zomers picknicken, ’s winters langlaufen. 
Alleen natuur om je heen, los van de wereld.
Wie het chalet nu bijna een eeuw later 
bezoekt, ziet wat familie de Ledeboer zag. 
Vanaf de helling van de Lemelerberg, op de 
veranda, heb je een prachtig uitzicht over 
de heide. ‘Met een beetje geluk zie je de 

Het zandpad leidt omhoog. 
Langs dennen en heide. 

Slingerend. Alsmaar hoger. 
Spechten fladderen langs 
de toppen van de bomen. 

En dan, verscholen tussen 
beuk, eik, jeneverbes en 

heide, doemt een houten 
lodge op. De Lemelerberg 

Lodge, een historisch 
verblijf in een oase van rust.

De Lemelerberg Lodge
Overnachten in een oase van rust

reeën lopen en de spechten broeden. Met 
grote regelmaat komt een kudde schapen 
voorbij die hier de natuur onderhoudt.’

“Met de neuzen tegen de ruiten zagen we op een open 
gekapte plek in de heide twee eksters en een konijntje 
met elkaar spelen. Een van de eksters maakte er een 
spelletje van de witte broek van ‘t konijntje te pikken. 
Het konijntje kon dit spelletje blijkbaar maar matig 

waarderen en wipte twee sprongetjes verder.” 

~ 1963, gastenboek Lemelerberg Lodge

Aan het woord zijn Lucienne Dunnewijk en 
Marianne Maat. Samen bestieren ze By Mölle 
in Dalfsen, het woonlabel dat het concept 

slow living heeft omarmt en ademt. Naast 
het label verhuren ze twee ‘natuurhuisjes’ 
van Landschap Overijssel, die ingericht 
zijn met hun eigen collectie: ’t Witte Huis 
bij Dalfsen (een voormalig biljarthuisje op 
Landgoed De Horte) en de Lemelerberg 
Lodge op de Lemelerberg in. ‘Beide passen 
bij het concept slow living. Rust, genieten van 
natuur en natuurlijke materialen. Tijd voor 
en met elkaar. Los van de waan van de dag.’
De Lemelerberg Lodge is zo’n plek die 
thuishoort in het rijtje droomplekjes. 
Het zandpad dat langs de lodge loopt, is 
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‘t Witte Huisje
Op Buitenplaats De Horte bij Dalfsen 
ligt ’t Witte Huisje (1905), de andere 
accommodatie die door By Mölle 
wordt verhuurd. ’t Witte Huisje is 
het voormalige biljarthuisje van 
de oude landheer, nu omgetoverd 
tot een comfortabel tweepersoons 
onderkomen. Een buitenplek waar je 
kan logeren midden op het historische 
landgoed, omgeven door natuur.
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“De schapen verwelkomen 
ons met geklingel en geblaat. 

Een heerlijke plek om 
buiten te zijn, te leven op 

of naast de veranda, te eten 
met uitzicht op de hei.”

~ 2019, gastenboek Lemelerberg Lodge

“We hopen dat het huisje nog lang gastvrijheid mag bieden 
aan mensen die voor even de connectie met de  

met alles verbonden wereld willen loslaten” 
~ 2019, gastenboek Lemelerberg Lodge

nagenoeg uitgestorven – het maakt geen 
onderdeel uit van wandel- of fietsroutes, 
ondanks dat je vanuit hier prachtige tochten 
kunt maken, auto’s zijn er niet toegestaan. 
De heide, het uitzicht vanaf de berg: het is 
niet moeilijk voor te stellen hoe rustig het 
hier is. Hoezeer de lodge en omgeving het 
leven drie tandjes langzamer schakelen. 

Comfort
Binnenin de lodge waan je jezelf in een 
andere tijd, zonder het comfort van nu kwijt 
te zijn. Deze herfstige dag brandt de haard, 
vanaf de originele houten hoekbank kun 

Marianne en Lucienne hebben de lodge na 
een forse verbouwing, waarbij rekening is 
gehouden met behoud van de authentieke stijl, 
nu het eerste jaar verhuurd. ‘De plek spreekt 
een heel divers publiek aan. Voor gezinnen met 
kinderen is het hier fantastisch – die kunnen 
spelen in het bos, rond het huis. Maar ook 
alleenstaanden en stelletjes geven aan hier 
zich thuis te voelen. Het is de rust, die je niet 
vindt in de stad. Je kunt hier wandelen. Het 
onthaasten is wel de gemene deler die alle 
gasten delen. Dat doet wat met iedereen.’ 

Droom
Het huisje ligt, zoals dat tegenwoordig heet, 
off grid. Los van alle voorzieningen, maar 
wel zelfvoorzienend. De zonnepanelen 
zorgen voor de elektriciteit, de haard voor 
warmte en een regenwaterfilter zorgt voor 
bruikbaar hemelwater. ‘Douchen kan bij 
het nabijgelegen kampeerterrein en extra 
drinkwater kun je met de bolderkar halen 
bij de boer onderaan de berg.’ Het linnen 
van By Mölle, gecomplementeerd door 
de rust op deze helling, zorgt ervoor dat 
slapen in de lodge een ware droom is.

Buiten op de houten veranda, bij de hangmat 
en in het waterige zonnetje, besluiten Lucienne 
en Marianne: ‘Hier beleef je rust – leven met 
natuur en natuurlijke materialen. Het dwingt 

je tijd voor jezelf en elkaar te hebben. Niet 
dwingen in de zin van moeten, maar dwingen 
in de zin dat het je overkomt. Trek erop uit, 
het geeft je rust. Slow living. En zeg nu zelf, 
hier op de berg, als je uitkijkt over de heide, 
jeneverbes en de lagergelegen gronden, dan 
zou je toch bijna zeggen: ‘Is dit Nederland?’ 
Maar ja, jazeker, ook dit is Nederland…’ Meer 
informatie vind je op: www.bymolle.com

je bijna 360 graden naar buiten kijken. De 
roederamen, het niet meer in gebruik zijnde 
olielampje en de houten bekleding van de 
lodge, de bouw ademt niet alleen natuur, 
maar ook geschiedenis. ‘Dit is een plekje dat 
je omarmt’, zegt Lucienne. ‘Je beleeft hier 
de elementen intens’, vervolgt Marianne. 
Omdat de lodge zo afgelegen ligt, is het hier 
echt donker. ‘Nou ja, je ogen wennen eraan 
waardoor het ook weer licht is. Maar de 
sterrenhemel zie je hier uitzonderlijk goed.’
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Wandelen en fietsen

Lemelerberg ontstaan 
in IJstijd

De Lemelerberg leent zich uitermate 
om erop uit te trekken. Over en 
langs de berg voeren prachtige 
wandel- en fietstochten. Een van die 
routes is de 8 kilometer lange tocht 
‘Ommen Lemelerberg: highlights’. 
De tocht voert over de Lemeler- en 
Archemerberg. Hier loop je langs 
jeneverbes en heide, over stuifzand 
en langs waterbronnen. Soms 
met een klimmetje, oneffen paden 
en mul zand. In de Lemelerberg 
Lodge ligt een map met kaarten 
van de omgeving en tips voor leuke 
uitjes. Meer informatie vind je 
op: www.landschapoverijssel.nl

De Lemelerberg Lodge ligt op 
de zuidhelling van de 60 meter 
hoge Lemelerberg in het Vechtdal. 
Nabijgelegen dorpen zijn Lemele en 
Lemelerveld, waar alle boodschappen 
gedaan kunnen worden. De 
Lemelerberg is circa 150.000 jaar 
geleden ontstaan toen een dikke ijskap 
rotsen verpulverden en tot deze plek 
opstuwden. Nu is het een bijzonder 
gebied dat bestaat uit bossen, heide, 
zandvlaktes en bronnen. Het is Natura 
2000-gebied en met ongeveer 1000 
hectare het grootste natuurterrein 
van Landschap Overijssel.
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Zwolle

www.visitzwolle.com
Meer tips over Zwolle? Kijk dan op:

Welkom in Zwolle! De bruisende 
Hanzestad waar een rijke geschiedenis 
hand-in-hand gaat met moderne kunst 

en hippe koffiebars. In ons prachtige 
centrum omringd met een stervormige 

stadsgracht kun je uren wandelen, 
shoppen, eten én culturele hotspots 

bezoeken. Door de vele studenten, 
creatieve ondernemers en vriendelijke 

bewoners voel je je hier snel thuis. 
Hier vieren we samen het leven! 

 Dynamische Hanzes tad !

Binnen de Zwolse stadsgracht én stadsmuren 
kom je het ene icoon na het andere tegen: 
van de Sassenpoort tot de Peperbus. De 
gehele binnenstad is wandelend goed te 
doen, maar ook als fietser kun je er prima 
terecht bij de vele fietsenstallingen. 

Tussen het wandelen door word je gastvrij 
ontvangen bij één van de vele lunchplekken, 
cafes of koffiebars. In de zomer is het 
heerlijk vertoeven op één van de vele 
terrassen die Zwolle rijk is en in het najaar 
kun je terecht bij verschillende winterse 
evenementen zoals het IJsbeeldenfestival en 
Winters Zwolle. Voel je welkom in Zwolle! 

Highlights in Zwolle 
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•  Deze boekhandel wordt ook wel de mooiste van Nederland genoemd én niet 
zonder reden: Waanders in de Broeren is een unieke boekenwinkel in een kerk. 

•  Museum De Fundatie is een waar icoon in Zwolle: van veraf is de ‘wolk’ al te 
zien. Zowel de buitenkant áls de binnenkant is absoluut een bezoek waard.

•  De Librije heeft 3 sterren én is meerdere malen verkozen toch hét beste restaurant 
van Nederland. Zowel het restaurant zelf áls de bijbehorende winkel ‘Librije’s winkel’ 
is een unieke ervaring op zichzelf, bijzonder gelegen in een oude gevangenis. 

•  De Zwolse Sassenstraat staat in de top-10 van leukste winkelstraten  
in Nederland. Shop till you drop! 

•  Zwolle staat naast de vele bijzondere boetiekjes bekend om haar vele leuke lunchcafes, 
pop-up winkels én vele koffiebars. In de zomer is er zelfs een heus stadsstrand! 

•  Zwolle is een échte culturele hotspot: door museum de Fundatie, Zwolse Theaters, 
maar ook door de vele culturele festivals. Benieuwd wanneer je daar weer van 
kunt genieten? Check dan www.visitzwolle.com voor de complete agenda. 

Waanders in de Broeren

Foto: Pedro Sluiter
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Je agenda is overvol, deadlines stapelen zich op en je sociale leven slokt alle vrije tijd 
op. Als je dan ein-de-lijk op de bank hangt, ben je te moe om nog maar iets te doen. 

Herkenbaar? Dan is het hoog tijd om naar het Oosten van Nederland af te reizen 
voor rust, ruimte en inspiratie. Onthaasten is hier zo’n beetje uitgevonden.

Rust , ruimte & inspiratie
VisitOost, Oost-Nederland

Tijd zat in Twente Gastvrij Giethoorn

Bruisende 
Hanzesteden

‘Tijd zat’, zeggen we in Twente. De 
koffie en krentenwegge staan voor 
je klaar. Niet omdat we traditioneel 
zijn, maar gewoon: gastvrij. Voeg 
daar de fraaie natuur en de eindeloze 
fiets- en wandelpaden aan toe en 
je hebt het anti-stressrecept voor 
een lekker weekend te pakken.

Giethoorn is niet alleen bekend om 
zijn grachten, bruggen en bootjes, 
ook de gastvrijheid in ons ‘Venetië’ is 
wereldberoemd. Met als bonus een 
groot nationaal park om de hoek. 
Ontdek de stilte per fiets, te voet, op 
een sup-plank, in een kano of boot. 
Groene wellness voor body & brain!  

Negen Hanzesteden, negen 
parels verbonden door de IJssel 
en de Randmeren. Historisch, 
hedendaags en vol beleving! We laten 
je graag kennis maken met onze 
Hanzesteden: Doesburg, Zutphen, 
Deventer, Hattem, Zwolle, Kampen, 
Hasselt, Elburg en Harderwijk. Het 
zijn bruisende steden die je verrassen, 
met locaties die je inspireren en met 
mensen waar je energie van krijgt.

Waar je ook naartoe gaat in Oost-Nederland,  
de deur staat voor je open. Dat is niet 
bijzonder, dat zit nu eenmaal in ons karakter. 
Dus: hartelijk welkom in het Oosten. 
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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

B E E L D E N T U I N 
M A R I Ë N H E E M
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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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Gramsbergen – Cultuur & Historie
Terug in de tijd. De geschiedenis van de Vecht, 
wonen en werken in het Vechtdal en de oorlog 
staan centraal.
Historisch Cultureel Info Centrum 
Meiboomplein 4, 7783 AT Gramsbergen
Tel. 0524 - 561 639 

Hardenberg – Water & Natuur
Tijd voor water. De invloed van de Vecht  
op de omgeving. Welke planten en dieren 
leven hier?
Natuuractiviteitencentrum de Koppel
Vechtstraat 8, 7772 AX Hardenberg 
Tel. 0523 - 273 388 

Tourist Info Ommen
Kruisstraat 3 (The Read Shop), 7731 CR Ommen
Tel. 0529 - 451 737
Openingstijden: ma 13.00 - 18.00 uur,  
di t/m do 09.00 - 18.00 uur,  
vr 09.00 - 21.00 uur, za 09.00 - 17.00 uur

Tourist Info Dedemsvaart
Julianastraat 34 (Primera), 7701 GL Dedemsvaart 
Tel. 0523 - 612 290
Openingstijden: ma 13.00 - 18.00 uur;  
di t/m do 09.00 - 18.00 uur;  
vr 09.00 - 21.00 uur, za 09.00 - 17.00 uur

Tourist Info Balkbrug
Oud Avereest 22 (Bezoekerscentrum de Wheem), 
7707 PN Balkbrug
Tel. 0523 - 656 721 
Openingstijden: sept t/m apr: zo 12.00 - 17.00 uur. 
Mei t/m juni: za 13.00 - 17.00 uur,  
zo 12.00 - 17.00 uur. Juli t/m aug:  
di, woe, za 13.00 - 17.00 uur, zo 12.00 - 17.00 uur

Tourist Info Staphorst
Rijksweg 12 (Hotel Waanders), 7951 DH Staphorst
Tel. 0522 - 461 888 
Openingstijden: ma t/m za 07.00 - 22.30 uur;  
zo 08.00-22.00 uur

Een manier om een compleet beeld van het Vechtdal te krijgen 
is het volgen van de Anjerpunten. De Anjerpunten zijn vijf 
belevingspunten met ieder een eigen verhaal over het Vechtdal.

Een Tourist Info punt is een informatiepunt van het Vechtdal 
in bijvoorbeeld een museum, winkel of café met in het 
assortiment folders, fietsroutes en kaarten van het Vechtdal. 

Anjerpunten

Beerze – Land- & Tuinbouw
Boeren in deze tijd. Beleef het boerenleven.  
De levensloop van de koe, wat staat er op  
het land en hoe werkt modern boeren?
Agrarisch Belevingscentrum Zandman
Marsdijk 4, 7736 PL Beerze (Ommen)
Tel. 0523 - 252 151

Hoonhorst – Duurzaam leven & Noaberschap
Vooruit in de tijd. Duurzaam leven wat is dat en 
hoe doe je dat? Noaberschap, wat je allemaal 
wel niet kan bereiken door samen te werken. 
Pleisterplaats Kappers
Kerkstraat 7, 7722 LR Hoonhorst – Dalfsen
Tel. 0529 - 401 281

Tourist Info Dalfsen
Bloemendalstraat 10 (The Read Shop), 
7721 AM Dalfsen
Tel. 0529 - 434 745 
Openingstijden: ma 13.00 - 17.45 uur;  
di t/m do 09.00 - 17.45 uur;  
vr 09.00-20.00 uur; za 09.00 - 17.00 uur

Tourist Info Nieuwleusen
Grote Markt 2 (The Read Shop Express),
7711 CZ Nieuwleusen
Tel. 0529 - 484 426
Openingstijden: ma t/m do 08.30 - 18.00 uur,  
vr 08.30 - 21.00 uur, za 08.30 - 17.00 uur

Tourist Info Slagharen
Herenstraat 24 (Streekmuseum  
‘Het Oale Meestershuus’), 7776 AJ Slagharen
Tel. 0523 - 684 111
Openingstijden: apr t/m okt:  
di t/m vr 10.00 - 16.00 uur

Tourist Info IJhorst
Heerenweg 42 (KroKo MultiPunt), 7955 PE IJhorst
Tel. 0522 - 443 376
Openingstijden: ma en do 10.30 - 18.00 uur,  
di, wo en vr flexibel (als de vlag buiten hangt), 
za 10.00 - 15.00 uur

Vilsteren – Landgoederen & Landschap
De tijd staat niet stil. Landgoederen in het 
Vechtdal en de geschiedenis. Familiebezit  
als ontwikkelingsbasis. 
Herberg de Klomp
Vilsterseweg 10, 7734 PD Vilsteren 
Tel. 0529 - 459 000 

Tourist Info Hoonhorst
Kerkstraat 7 (Pleisterplaats Kappers),  
7722 LR Hoonhorst
Tel. 0529 - 793 010
Openingstijden: tot maart en vanaf nov:  
ma t/m wo 13.00-17.00 uur, do t/m zo  
10.00 - 17.00 uur en do. avond 19.00 - 21.00 uur; 
van apr t/m okt: ma t/m zo 10.00 - 17.00 uur  
en do. avond 19.00 - 21.00 uur

Informatiepunt Hardenberg
Informatiepunt Regio Hardenberg
Gedempte Haven 6, 7772 VD Hardenberg
Tel. 0523 - 272 527
Openingstijden: tot 1 mei en  
vanaf 1 sept ma t/m za 10.00 - 14.00 uur;  
van 1 mei t/m 31 aug, ma t/m za 10.00 - 17.00 uur

Tourist Info Gramsbergen
Meiboomplein 4 (Historisch Cultureel Info 
Centrum Vechtdal), 7783 AT Gramsbergen
Tel. 0524 - 561 639 
Het hele jaar (met uitzondering van feestdagen) 
geopend op di t/m vr van 10:00 – 17:00 uur  
en za van 10:00 – 16:00 uur.

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

www.anjerpunten.nl

TOURIST INFO PUNTEN 
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ACTIEF - VERVOLG

Balkbrug

ACTIEF
Hardenberg en omstreken - vervolg

Dalfsen en omstreken

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

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

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

Een dagje er even helemaal uit? U bent van harte 
welkom op de Reestlandhoeve voor een wijn-

wandel of een wijn-fietsarrangement op de dagen 
dat wij zijn geopend. Na ontvangst met een kop 
koffie/thee met eigen gebakken koek gaat u op 
pad. U maakt kennis met het prachtige Reestdal. 
Na afloop bent u van harte welkom in ons 
wijnproeflokaal voor een glas wijn naar keuze of 
een hele wijnproeverij. Graag voordien reserveren 
op https://reestlandhoeve.com/arrangementen

Jos Heuven Spel- en Activiteiten Verhuur, 
Lemelerveld
Dorpsstraat 17
8151 BA Lemelerveld
06-23831708
info@josheuven.nl
www.josheuven.nl

Op uw eigen locatie actief genieten. Er zijn 
diverse mogelijkheden. Handboogschieten, 
discgolf, voetgolf, kickbiketochten, casino, 
jongens tegen de meisjes, archery shootout, 
diverse spelpakketten en springkussens.

Natuurlijk Heidepark 
Zwembadlaantje 8
8151 PT Lemelerveld
06-57401529
info@natuurlijkheidepark.nl
www.natuurlijkheidepark.nl

Verscholen in de mooie natuur bij Lemelerveld 
ligt Natuurlijk Heidepark waar u met het gezin, 
familie of een hele groep kan zwemmen, spelen 
en klimmen.

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

Archery Trail & Golf, handboogschieten, 
boerengolf, soccergolf, discgolf, GPS-tocht, 
Lelijke Eendentour, Drakenboot varen, 
Vechtdal Expeditie, Party- en BarbecueBoot, 
kanotochten, bootverhuur.

Midgetgolfbaan Madrid
Tolhuisweg 5
7722 HS Dalfsen
T 0529-458585

18 holes. 

Dijkmoment Zwolle
Hessenweg 14B
8028 PA
0624332462
info@dijkmomentzwolle.nl
dijkmomentzwolle.nl

Kom voor een actief familie- bedrijfs- of 
vrienden uitje genieten bij Dijkmoment 
Zwolle. O.a. kanoverhuur, handboogschieten, 
vlotbouwen en meer. Sluit de dag af met eten 
(BBQ) en drinken op ons terras.

Hardenberg en omstreken

Gramsbergen en omstreken

Dedemsvaart

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

Gezellig uit? Kom Boerengolven in Rheeze. 
Boerengolf wordt in de wei gespeeld, in het 
prachtige Vechtdal. Na afloop staat er koffie, 
thee en boerencake klaar. Boerengolf 10 holes 
geopend van ma t/m za. Kosten 6,- euro kndn 
tot 10 jaar 3,50 euro, groepen v.a. 20 pers. 5,50 
euro. Open van 1 mrt tot 31 okt. 

Boerengolfbaan, Frisbeegolfbaan en 
Minicamping ‘Grenszicht’(kamperen bij de boer) 
Radewijkerweg 70
7791 RH Radewijk
T 0523-216365
info@grenszicht.nl
www.grenszicht.nl 

Nieuw in Overijssel, Frisbeegolfbaan.Ook kan 
men hier Boerengolfen, Kinderboerengolf, 

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

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

De Dedemsvaria feestweek is ieder jaar 
Dedemsvaarts grootste feest en wordt altijd in 
week 31 georganiseerd. Dit jaar van maandag 
30 juli t/m zaterdag 4 augustus 2018

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

Duurzaam toeren in het Vechtdal op een hippe 

Ecoscooter. De Electric Dutchman is een 
hele leuke manier om het mooie Vechtdal te 
ontdekken. Ook is hij nog schoon, stil en niet 
te vergeten; fun to drive met 25 km/u! Beleef 
dit uitje van 2020 en proef wat het Vechtdal u 
biedt! Voor reserveringen en keuze uit diverse 
tochten, zie website.

Expedition Outdoor
Hardenbergerweg 23
Loozen
T 06-21840822
info@expeditionoutdoor.nl 
www.expeditionoutdoor.nl

Outdoor voor iedereen! Of je nu wilt  
kanovaren, motorboot wilt huren,  
of wilt boogschieten. Bel/mail voor  
alle mogelijkheden. 

Ommen en omstreken

Veerhuus Verhuur 
Rheezerweg 129
7795 DB Diffelen 
M 06-48114336
info@veerhuusverhuur.nl
www.veerhuusverhuur.nl

Een leuk, origineel en gezellig dagje uit. Huur 
een fiets of snorfiets, of geniet op het terras 
van een prachtig uitzicht over de Vecht.

Restaurant de Rheezerbelten  
Grote Beltenweg 1
7771 SX Hardenberg 
T 0523-270012
www.rheezerbelten.nl 

Actief genieten van natuur in het Vechtdal 
tijdens midgetgolf, GeoRun the Signs, Knof de 
Pad, heerlijk fietsen en  wandelen met diverse 
routes, fun/kickbike tour of schatzoeken 
met GPS, Vechtdal Quest. Ook vele andere 
activiteiten door samenwerking met partners.

De Uitdaging
Grote Kattendijk 25-27
7695 TR Bruchterveld
T 0523-231791
www.deuitdaginghardenberg.nl

Gehele week geopend. Avontuurlijk culinair. Wij 
bieden een concept waarin avontuur en culinair 
genieten op een bijzondere manier hand in had 
gaan. Niet alledaags, wel de moeite waard.

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

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

Rederij Peters
Rondvaarten over de Vecht
Kano- en botenverhuur
Zwolseweg 4
Ommen
T 0529-451924
www.rederijpeters.nl

Dagelijkse boottochten over de Vecht 
naar de sluis/stuw van Vilsteren v.v. 
Ook tochten naar de gezellige markt in 
Dalfsen v.v. (do in jul/aug). De mooiste 
kanotocht over de Regge voor jong 
en oud. Verhuur van kano’s, kajak’s, 
reuzenkano’s, motorboten en (elektrische) 
sloepen. Voor groepen (v.a. 4 pers.) 
combitochten mogelijk met o.a. Funbikes, 
E-trikkes en onze EscapeRoom.

Koe Safari – Erve Vechtdal
Larinkmars 4
7731 RB Ommen
06-18720630
simonekoggel@gmail.com
www.koesafari.nl
Medio juli is onze nieuwe locatie 
geopend voor de daghoreca!

Koe-Safari een LOEI-goed idee!
Met trekker en safariwagen op zoek naar 
een unieke kudde Brandrode runderen 
in een prachtig natuurgebied aan de 
oevers van de Vecht in Varsen.
Kosten € 12,50 p.p. incl. Koffie/thee met lekkers.
Kinderen € 8,50 incl. Limonade en wat lekkers.
Beschikbaarheid op afspraak. 

Beeldentuin Witharen 
Tevens Meubel- en Keramiekgalerie 
Witharenweg 24
7738 PG Witharen 
T 0523-676272 / M 06-27876388  
info@atelierwitharen.nl 
www.atelierwitharen.nl

Authentiek boerenerf met Beeldentuin van 
1½ ha, met ca. 120 werken van 12 tot 15 
verschillende kunstenaars. Binnenexpositie van 
keramiek, schilderijen, meubels. Workshops 
keramiek of hout op aanvraag. Koffie/thee. 
Aangepast toilet.
Gratis toegang; Open: mei t/m sept op  
do t/m zo van 11.00-17.00 uur en op afspraak. 

Camping & Kanoverhuur de Linderbeek 
Zomerweg 56
7683 PR Den Ham 
T 0546-671422 
info@linderbeek.nl 
www.linderbeek.nl 
 

Kano’s op de camping te huur. Schitterend 
gelegen in het Regge Vechtdal a/h visrijke water 
v/d ´Linderbeek´. 35 ruime comfort plaatsen 
voorzien van stomend water, 16A stroom 
en gratis Wifi. Twee verwarmde sanitaire 
gebouwen. 

Landhoeve de Zwiese 
Hardenbergerweg 23
7778 HP Loozen (Hardenberg)
T 0524-563200
info@dezwiese.nl
www.zwiese.nl

Kinderboerderij, dierenweide, skelters, 
restaurant, natuurgebied met pontje en 
uitkijktoren, boot- en huifkartocht. Avonturen 
pad: Speeltoestellencircuit met hindernissen! 
Ook overnachtingsmogelijkheden en 
evenementen. Vele wandel- en fietsroutes.

Fietswereld A. Slot
Hessenweg 21 
7771 CH Hardenberg
T 0523-261340 
www.fietswereldaslot.nl

Verhuur van (elektrische) fietsen en tandems. 
Tevens verkoop van fietsen, onderdelen en 
reparatie van fietsen.

Historisch Cultureel Infocentrum Vechtdal/ 
Vechtezomp Grammesberghe
Meiboomplein 4
7783 AT Gramsbergen
T 0524-561639
www.infocentrumvechtdal.nl
www.vechtezomp.nl 

Varen door een prachtig natuurgebied met veel 
kunstwerken. De schipper vertelt u over de 
historie van de vechtezompen, de grensstreek, 
smokkelen en vele oorlogshandelingen in het 
gebied. Net over de grens ervaar je een andere 
cultuur, taal, Kaffee mit Kuchen enz.
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ACTIEF - VERVOLG KUNST & CULTUUR - VERVOLG

Ommen en omstreken - vervolg Balkbrug en omstreken - vervolg

Emsland Outdoor Activiteiten  
Emslandweg 17
7731 RP Ommen
T 0529-453084 / M 06-21254186
www.emsland-ommen.nl  

Touwbaan, boogschieten, 
vlotten bouwen, lasergamen.

KUNST & CULTUUR

In de omgeving

Balkbrug en omstreken

Slagharen

Kerkje Oud-Avereest,  
vallende onder Monumentenzorg.

Van sep-mei elke 3e zo v.d. maand om 
15.00 uur een concert.

Dierenpark Taman Indonesia
Kallenkote 53
8345 HE Kallenkote
T 0521-511189
info@taman-indonesia.nl
www.taman-indonesia.nl

Wel eens gehoord van Beo’s die kunnen 
praten? Of Loewaks die de duurste koffie ter 
wereld poepen? Ontmoet dieren die je nooit 
eerder hebt gezien! Een uitje voor het hele 
gezin! Open: 1 apr tot 1 nov, dagelijks 
10.00-18.00 uur. Buiten seizoen: zie website.

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen 
Raadhuisplein 99
7811 AP Emmen
T 0591-850855
info@wildlands.nl
www.wildlands.nl

Bij ons kan het: een wereldexpeditie maken 
in één dag. In WILDLANDS Adventure Zoo 
Emmen reis je door de jungle, de savanne en 
het poolgebied. Als echte globetrotter ontdek je 
nieuwe werelden!

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

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

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

Geniet van meer dan 30 attracties in 
attractiepark Slagharen. Ontdek het nieuwe 
klimpark Black Hill Ranger Path! Openingstijden 
en ticketprijzen zijn dynamisch. Kijk voor 
actuele informatie op www.slagharen.com.

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

Een Tuk Tuk tour door het Vechtdal om zo de 
omgeving te ontdekken. Voor groepen maar 
ook gezellig met z`n twee, staan de Tuk Tuk`s 
klaar op onze startlocatie in Rheeze. Graag 
van te voren reserveren. Open van apr t/m okt, 
overige maanden op afspraak.

De Wintertuin Witharen
Witharenweg  14
7738 PG Witharen
T 06-47242889
Bartinka@dewintertuinwitharen.nl
www.dewintertuinwitharen.nl

Kruidencursussen voor jong en oud met zelf 
geoogste kruiden van eigen land. Vanaf 3
personen ook kruidenworkshops op maat. 
Leuk als vriendinnenactiviteit, kinderfeestje 
of bijzonder verjaardagscadeautje!

NuNature Outdoor & Events
Besthmenerberg 1
7731 PB Ommen
T 06-39285595
info@nunature.nl
www.nunature.nl

Het outdoorpark NuNature op de 
Besthmenerberg bestaat uit drie verschillende 
outdoor arena’s. De klimbos arena is een 
uniek klimparcours hoog tussen de bomen. 
Dankzij de juiste materialen en technieken 

is dit parcours het modernste klimpark 
van Nederland geworden! Daarnaast is er 
een geweldige paintball arena. Paintballen 
bij NuNature is een bijzondere beleving 
op het mooie en moderne mixed worlds 
paintballterrein. In de outdoor arena biedt 
Nunature diverse outdooractiviteiten om actief 
te kunnen genieten van de natuur. NuNature 
outdoor + events verzorgt buitenactiviteiten en 
events voor gezinnen en vriendengroepen maar 
ook voor bedrijven, scholen en verenigingen. 
NuNature verbetert jouw natuur! 

Roke’s Erf Klompenpad
Maïsdoolhof, Boerenbosgolf 
Dwarsweg 1
7735 KS Arriën (Ommen)
T 0523-676289
www.rokeserf.nl
rokeserf@xs4all.nl 

Boerderij met activiteiten voor groot en klein. 
Klompenpad: ontdekkingstocht over de 
boerderij (€3,-). Boerenbosgolf: met klompstick 
en bal door het bos (€3,-). Maisdoolhof, met 
ieder jaar een nieuw thema; €3,- p.p.
Open: 26 mei t/m okt van wo t/m za  
van 13.30-17.30 uur en op afspraak. 

Pitch & Putt Golf Lemele 
Lage Esweg 5
8148 RA Lemele
T 0572-331413
lemele@pitch-putt.nl
www.pitch-putt.nl/lemele

Op een unieke locatie ligt onze Pitch&Putt 
baan met horeca. Pitch&Putt kan door iedereen 
gespeeld worden. Kom dus voor het leukste 
dagje uit naar Lemele. 

SomerWende
Marsweg 1
7794 RK Rheeze
T 0523-237952
info@somerwende.nl
www.somerwende.nl

Een verassend gezellige dag uit tijdens een 
actieve koffie- of theeproeverij. Zelf doen en 
proeven, dat is nog eens andere koffie!

Dedemsvaart en omstreken

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

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

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

Een informatieve en interessante presentatie 
van het Vechtdal met o.a. een schitterende film 

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

De Anermolen
Anerveenseweg 26  
7784 DD Ane
T 0524-561264 

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

Protestantse Boomhofkerk
Boomhofstraat 5

Met een toren uit 1776 en in het interieur enkele 

14e eeuwse grafstenen. Bezichtiging van de kerk 
is mogelijk via een afspraak met het Historisch 
Cultureel Info Centrum Vechtdal aan het 
Meiboomplein 4, t 0524-561639.

Hardenberg en omstreken

Gramsbergen en omstreken

Tuinen Mien Ruys 
Moerheimstraat 84
7701 CG Dedemsvaart 
T 0523-614774
info@tuinenmienruys.nl
www.tuinenmienruys.nl
 

25.000 m2 wandelterrein met 30 schitterend 
aangelegde tuinen. Een inspiratiebron voor de 
liefhebber van tuinieren en tuinarchitectuur, of 
gewoon heerlijk dwalen in alle rust en stilte. 
Openingstijden: 1 april t/m 31 okt  
di t/m za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 uur.  
Ma gesloten m.u.v. feestdagen. 
Entree volwassenen € 9,00, kinderen 4 t/m  
16 jaar € 4,-, kinderen tot 4 jaar gratis.

Grote Kerk
Voor inlichtingen: t 0529-401683. 

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

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

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

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

Op het kalkoventerrein vindt u drie 
gerestaureerde kalkovens, de oudheidkamer  

(in het voormalige “leshuus”), een turfschuur, 
een authentiek turfschip, een scheepshelling met  
smederij en timmerwerkplaats uit vroeger jaren 
en een geheel gerestaureerde/geconserveerde 
gashouder, een rijksmonument, met een geheel 
nieuwe functie! Permanente en wisselende 
exposities. Openingstijden: 21 apr – 1 nov  
op di, wo, do, za en zo. van 14.00 – 17.00 uur.
Entree: volw. € 5,00 en kind. 6-16 jaar € 2,00. 

Dalfsen en omstreken

Expo Madrid 
Tolhuisweg 5
7722 HS Dalfsen
T 0529-458585

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

Openluchttheater, Hoogeveenseweg
T 0523-656427

(ingang parkeerplaats Sportcomplex)

Expositiecentrum gemeentehuis Dalfsen
Raadhuisstraat 1
postbus 35
7720 AA Dalfsen
T 0529-488388

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

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

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

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

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

De Vijvertuinen van Ada Hofman
Westeindigerdijk 3
7778 HG Loozen 
M 06 – 12 31 70 68
adahofmanvijvertuinen@gmail.com
www.devijvertuinenvanadahofman.nl

Een 2 hectare groot droomlandschap 
met romantische waterlelievijvers, 
rotspartijen, talloze kleinere vijvers, 
beekjes en waterornamenten nodigt 
u uit om te ontspannen en van 
vijverflora- en fauna te genieten.
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Ommen en omstreken

Beeldentuin Witharen, 
Tevens Meubel- en Keramiekgalerie
Witharenweg 24
7738 PG Witharen
T 0523-676272 / M 06-27876388
info@atelierwitharen.nl
www.atelierwitharen.nl

Authentiek boerenerf met Beeldentuin van 
1½ ha, met ca. 120 werken van 12 tot 15 
verschillende kunstenaars. Binnenexpositie van 
keramiek, schilderijen, meubels. Workshops 
keramiek of hout op aanvraag. Koffie/thee. 
Aangepast toilet.
Gratis toegang; Open: mei t/m sept. op do t/m 
zo van 11.00-17.00 en op afspraak.

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

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

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

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

Landgoedcentrum Vilsteren
www.landgoedvilsteren.nl

Landgoedcentrum Vilsteren is het ideale 
startpunt voor een wandeling over het 
bijna 1.051 hectare grote, particuliere 
landgoed Vilsteren. U kunt er informatieve 
routebeschrijvingen krijgen van diverse 
mooie wandelingen (lang en kort) over 
het landgoed. Het landgoedcentrum is 
gevestigd in een oude boerderij (Erve 
Borrink) naast de kerk in Vilsteren. 

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

Zwembad, Sporthal, Cultureel Centrum, 
Theater. Iedere gebruiker/huurder in de 
Carrousel  heeft zijn eigen openingstijden. 
Algemene openingstijden gedurende het 
seizoen(sept. t/m mei): ma t/m vr  
08.30-22.00 uur, za: 09.30-12.30 uur,  
zo: 09.30-13.30 uur. 

Galerie Tom Lucassen
Prinses Julianastraat 10
7731 GH Ommen
M 06-50899025
tomlucassen@ziggo.nl
www.tomlucassen.nl

Figuratieve, abstracte en hedendaagse kunst 
van hoge kwaliteit. Binnen- en buitenexpositie. 
Openingstijden: vrijdag, zaterdag, 1ste zondag 
van de maand, Montmartre zondagen,  
13 – 17 en op afspraak.

Staphorst en omstreken

In de omgeving

Slagharen

Korenmolen De Leijen
Gemeenteweg 364
7951 PG Staphorst

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

Museum Staphorst biedt u volop de 
gelegenheid om het cultuurrijke heden

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

Streek Historisch Centrum Slagharen 
“Het Oale Meestershuus”
Herenstraat 24
7776 AJ Slagharen
T 0523-684778 / M 06-21802152
www.slagharen.net

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

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

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

Rooms Katholieke Kerk Vilsteren uit 1897. Deze kerk bezit een zeer mooie Kruiswegstatie 
van de kunstenaar Asperslagh. 
Bezichtiging mogelijk van 1 apr t/m 
herfstvakantie, dagelijks van 10.00-16.30 uur.

Nederlands Hervormde Kerk 
Kerkplein Ommen

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

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

Tientallen diorama’s en > 200.000 tinnen 
figuurtjes. ‘’De Slag bij Waterloo’’, ‘’De Slag 
bij Ane’’ (de Drenste Gulden Sporenslag). 

Naast de vaste collecties zijn er voor 2017 
wisseltentoonstellingen.  
Openingstijden: apr. t/m okt.: di. t/m za/  
11.00-17.00 uur, zon.-en feestdagen 13.00-
17.00 uur. nov. t/m mrt.: za/ 11.00-17.00 
uur zon.- en feestdagen 13.00-17.00 uur, in 
de schoolvakanties geopend als op zat. 1e 
kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten. Groepen 
op afspraak ook buiten openingstijden. 

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

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

Stichting Space Art
Haven Oost 18 
7731 GT Ommen 
T 06-17766980 
info@space-art.nl 
www.space-art.nl 

Vliegermuseum Space Art toont ruim 100 
jaar vliegergeschiedenis voor alle leeftijden.  
Rondleidingen, workshops en/of demonstraties 
op locaties op aanvraag. Geschikt voor 
(internationale) scholen, groepen, 
teambuilding.

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

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

De Oelemölle
Molenplein Hardenberg
T 0523-260094

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

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

Vaste collectie o.a. stijlkamer,  
Saksische keuken, fossielen en  
archeologische vondsten. Wisselexposities: 

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

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

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

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

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

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

Nieuwleusen

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

Restanten en geschiedenis van het cisterciënzer 
klooster ‘’Groot Galilea’’, fossielen uit 
de zandafgravingen, genealogie, oude 

gebruiksvoorwerpen enz. Tevens is er het  
ene jaar een nostalgische wasdag,  
het andere jaar een middeleeuwse dag. 
Open: van 1 april t/m 31 oktober elke middag  
van 13:30- 16:00 uur, behalve op zon- en 
feestdagen. Gratis entree, vrije gift.  
Tegenover het museum is een kloostertuin 
gerealiseerd op het terrein van het  
voormalig klooster.

Molen “Den Oordt”

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

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

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

Di t/m zo 11.00-17.00 uur. De cultuurhistorie 
van Zwolle en regio naast of tegenover de 
actuele kunst.
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Brasserie De Belten
Grote Beltenweg 11
7794 RA Rheeze
T 0523-262264
info@debelten.nl
www.debelten.nl

Brasserie De Belten is dé plek om te genieten 
en verwend te worden. Of je nu komt voor een 
kopje koffie, snelle lunch of uitgebreid diner, het 
vlotte personeel heeft aandacht voor elke gast 
en is altijd in een goed humeur! Iets te vieren? 
Bij Brasserie de Belten is alles maatwerk en 
wordt uw feest gegarandeerd een succes!

Bierbrouwerij en proeflokaal Mommeriete  
De Oostermaat 66
7783 BX Gramsbergen
T 0524-562511
info@mommeriete.nl
www.mommeriete.nl

Een familie-brouwerij met koperen ketels 
waar met liefde verschillende bieren worden 
gebrouwen. Het ruim 150 jaar oude café van 
de brouwerij is alle dagen open vanaf 10.00 
uur. Ook voor koffie en lunch. Met terras aan 
het water en een speelweide. Rondleidingen en 
bierproeverijen gaan op afspraak.

Gramsbergen

Hardenberg en omstreken

Brasserie De Boerderij op camping Si-Es-An       
De Haar 7
7707 PK Balkbrug        
T 0523-656534   
info@si-es-an.nl
www.si-es-an.nl 

Genieten van een heerlijke lunch of diner in de 
boerderij of op het terras met een prachtige 
speeltuin voor de deur.                     

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

Op zoek naar een korte stop voor een kop 
koffie, thee met eigen gebakken koek en 
natuurlijk een glas wijn al dan met een hapje 
erbij? Dan bent u van harte welkom op de 
Reestlandhoeve. Kijk voor de openingstijden op 
www.reestlandhoeve.com

Aan de Oever bij Mooirivier
Oude Oever 10
7722 VE Dalfsen
T 0529-478733
info@mooirivier.nl
www.mooiriver.nl 

Ligt aan de Vecht en heeft een terras aan het 
water met overweldigend uitzicht over het 
Vechtdal. Mooie streekproducten met ‘n Franse 
knipoog en meerdere open wijnen.

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

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

ETEN & DRINKEN
Balkbrug en omstreken

Dalfsen en omstreken

Bakkerij van der Most
Prinsenstraat 8
7721 AJ Dalfsen
T 0529-432047
www.bakkerijvandermost.nl

Ontbijt, lunch & brunch, brood & banket.

Brasserie de Zeven Deugden en Grandcafé 1231
Prinsenstraat 2
7721 AJ Dalfsen
T 0529-434100
www.dezevendeugden.nl

À la carte, lunch, buffetten tot 100 pers., 
barbeque, catering. 7 dgn p/w. geopend. 
Lekker genieten onder het genot van een 
hapje en drankje. Poolbiljart aanwezig. 
Grandcafé op ma en di gesloten.

Nederlands Bakkerijmuseum
Kerkhofstraat 13
8051 GG Hattem
T 038-4441715
www.bakkerijmuseum.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Zum Künstler
Wittenbrink 14
7683 RD Den Ham
T 0546-433702 
p.weenink@kpnplanet.nl

Beelhouwen met leem: workshops voor een 
dag of complete weekarrangementen inclusief 
verblijf in een prachtig vakantiehuis.

Dijkmoment Zwolle
Hessenweg 14
8028 PA Zwolle
T 06-24332462
info@dijkmomentzwolle.nl
www.dijkmomentzwolle.nl 

Op deze unieke locatie met terras aan de Vecht 
met geweldig uitzicht kunt u heerlijk eten en 
drinken. Ook voor een BBQ, High Tea, buffet, 
vergadering of bedrijfsborrel bent u aan het 
juiste adres.

Theetuin “Boerhoes”
Koepelallee 8, 7722 KT Dalfsen
T 0529-401878
www.boerhoes.nl

Kom op visite en geniet van (boeren-)
dranken, krentenwegge en boerenijs onder de 
perenboom! Open begin april-begin oktober, 
maandags gesloten, groepen graag op afspraak.

Grand Café de Fabriek
Koninginnenplein 2
7721 LS Dalfsen
T 0529 – 433026
info@defabriekdalfsen.nl
www.defabriekdalfsen.nl

Madrid, Tolhuisweg 5
7722 HS Dalfsen 
T 0529-458585 

Á la carte, lunch, groepen tot 350 personen, 
pannenkoeken, buffetten & barbecues.
Apr t/m sep 7 dagen per week geopend, buiten 
deze maanden zie website.

Familierestaurant De Barones 
Gerner Es 5a
7722 RX Dalfsen
T 0529-435666
info@debaronesdalfsen.nl
www.debaronesdalfsen.nl 

Geniet van een koffie, lunch, pannenkoek 
of van een uitgebreid diner in ons sfeervolle 
en gezellig familierestaurant op landgoed 
Gerner. Een heerlijk ruim terras met 
buitenspeelmogelijkheden voor kinderen 
(trampolines, schommels). Diverse wandel- en 
fietsroutes. Kijk voor de openingstijden op 
www.debaronesdalfsen.nl

Hof van Dalfsen & Brasserie ’t Hof 
Haersolteweg 3
7722 SE Dalfsen
T 0529-431818
info@hofvandalfsen.nl
www.hofvandalfsen.nl 

7 dagen per week geopend. Geniet op het terras 
of in de gezellige brasserie van een heerlijke 
lunch of diner, een ijscoupe of een kop koffie 
met huisgemaakt appelgebak.

Herberg de Witte Gans
Heinoseweg 30
7722 JP Dalfsen
T 0529-430515
@twittegans
www.wittegans.nl

À la carte. Landelijke eigentijdse sfeer. 
Hier kunt u genieten van gerechten uit de 
Frans/Mediterrane keuken met internationale 
invloeden. Bib Gourmand/Michelin. 
Gesloten: di. 

Café Restaurant Zaal Kappers
Kerkstraat 7, 7722 LR Hoonhorst
T 0529-401281
info@kappers-horeca.nl
www.kappers-horeca.nl

Genieten in een ambiance waar beleving, 
cultuur en streek samenkomen in een sfeervol 
nieuw ingerichte locatie.

Restaurant Auberge ‘t Asje, 
Haersolteweg 15
7722 SE Dalfsen
T 0529-431181
www.auberge-asje.nl 

Landelijk gelegen restaurant in Sallandse 
boerderij met open keuken met houtskool 
grill. Ruim bosrijk terras. Maandag en dinsdag 
gesloten.

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

Dit museum biedt werk aan van de tekenaar, 
graficus, schilder en illustrator Anton Pieck: 

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

Erve Ramaker
Sientjes brocante en theeschenkerij
Gerrit Jan en Rezina Ramaker
Radewijkerweg 43
7791 RK Radewijk
T 0523-216237 / M 06-57728235 
mts.ramaker@comveeweb.nl
www.erve-ramaker.nl

Een uniek plekje waar rust heerst en stress 
niet voorkomt. Een bezoek aan het theehuis is 
meer dan alleen het drinken van en kopje thee 
of koffie.
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Lemele

Brasserie Tante Pos
Markt 17, 7731 DB Ommen
T 0529-451813
info@tantepos.nl
www.tantepos.nl 
 

Openingstijden: dagelijks vanaf 10.00 uur. 
Lekker genieten van een kop koffie, lunch of 
diner in het voormalig Postkantoor of op het 
ruim zonovergoten terras in het centrum van 
Ommen, met tevens een accommodatie voor 
uw besloten partij van max. 80 personen. 
Uitzicht op de Vecht. Hollandse keuken, 
Gratis WiFi.

Ommen en omstreken

Bakkerij van der Most
Varsenerstraat 3
7731DC Ommen 
T 0529-456262 
www.bakkerijvandermost.nl 

Ontbijt, lunch & brunch, brood & banket.

Aardbeienboerderij en
Theeschenkerij RozemArrie
Ridderinkweg 1
7735 KG Arriën
T 0529-463008
info@rozemarrie.nl
www.rozemarrie.nl

Lunch, high tea, pannenkoeken, koffie, 
huisgemaakt gebak, softijs, verse aardbeien,  
picknicken, gezellig genieten op ons erf of in de 
theeschenkerij. ‘t Is leuk bij ons

Boscafé De Lemeler Esch
Lemelerweg 16
8148 PC Lemele
T 0572-331241 
info@lemeleresch.nl
www.boscafelemele.nl 

 

Aan het wandel- en fietsknooppuntennetwerk 
aan de voet van de Lemelerberg. Geniet van 
koffie met eigengemaakte taart, smoothies, een 
stevige lunch of pannenkoeken. Vanaf april tot 
oktober ook diner mogelijk. Ook mogelijkheden 
voor bijeenkomsten en kinderfeestjes. Het hele 
jaar door iedere dag geopend vanaf 10.00 uur.

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

Restaurant: Culinair genieten van mooie 
gerechten bereid met biologische of duurzame 
streekproducten. Brasserie: Sfeervolle 
locatie voor een gezellig diner. Voor actuele 
openingstijden kijk op onze website.

Grand Café Jipp
Kerkplein 3
7731 CS Ommen
T 0529-456770 
www.grand-cafejipp.nl

À la carte, lunch, uitgebreide koffie. Gesloten: 
ma in de winter.

Chinees/kantonees restaurant Hong Kong 
Brugstraat 28 
7731 CV Ommen 
T 0529-452393

Chinees, Indisch, Kantonees.

Charme Hotel Wildthout
Hammerweg 40
7731 AK Ommen
T 0529-451592
info@wildthout.nl 
www.hotelwildthout.nl 

Alles huisgemaakt, mooie presentatie en 
fantastische smaken. Zeer goede referenties 
lokaal en op internet. Bij mooi weer op het 
terras in de tuin met mini speeltuin!

De Lemelerberg
Kerkweg 32
8148 PZ Lemele
T 0572- 330160
www.de-lemelerberg.nl 

Openingstijden: za, zo. en alle feestdagen  
en schoolvakanties. 

Restaurant/catering De Bootsman 
Coevorderweg 19
7737 PE Ommen 
T 0529-457272
info@debootsman.nl
www.debootsman.nl

Vegetarisch Nederlands. Gesloten: ma. Diverse 
groepsarrangementen met o.a. boogschieten, 
klootschieten en Oudhollandse spelen. 
Barbecuen, buffetten, vergaderingen, catering, 
serveren diverse gerechten van het Brandrode 
Vechtdalrund uit Arrien. Tevens startpunt 
Wolvenspoor.

Café Biljart Eetcafé De Driesprong  
Hellendoornseweg 1
8148 RH Lemele 
T 0572-331254

Nederlands, snacks. Gesloten: do.

De Meisjes van Ommen
Markt 20B
7731 DB Ommen 
T 0529-462114
info@demeisjesvanommen.nl
www.deboerderijwinkelommen.nl

De Boerderijwinkel in Ommen biedt u een 
groot aanbod (h)eerlijke streekproducten uit 
het Vechtdal.

Stadsherberg ’t Klepperhuus
Fortuinstraat 5
7772 BM Hardenberg
T 0523-268013
www.klepperhuus.nl

À la carte, lunch, pannenkoeken. Besloten 
binnentuin. Werk- en leerproject voor mensen 
met een arbeidshandicap. Gesloten: zo.

De Uitdaging
Grote Kattendijk 25-27
7695 TR Bruchterveld
T 0523-231791
www.deuitdaginghardenberg.nl

Open: gehele week. Avontuurlijk culinair. 
Concept waarin avontuur en culinair genieten 
op een bijzondere manier hand in had gaan. 
Niet alledaags, wel de moeite waard.

Veerhuus Verhuur
Rheezerweg 129
7795 DB Diffelen 
M 06-48114336
info@veerhuusverhuur.nl
www.veerhuusverhuur.nl

Een leuk, origineel en gezellig dagje uit. Huur 
een fiets of snorfiets, of geniet op het terras 
van een prachtig uitzicht over de Vecht.

Restaurant De Bokkepruik
De Bokkepruik Hotel, restaurant & lounge
Hessenweg 7
7771 CH Hardenberg
T 0523-261504
bokkepruik@planet.nl
www.bokkepruik.nl

Sfeervol restaurant voor zowel zakelijk als privé 
aangelegenheden. Chef-patron Jaap Istha sinds 
1989 bekroond met een Michelinster.

Rheezer Bistro | De Rheezerbelten
De Rheezerbelten
Grote Beltenweg 1
7771 SX Hardenberg
T 0523-270012
www.rheezerbelten.nl

Culinair genieten van het seizoen en 
streekproducten onder de gewelven bij de open 
haard of ons besloten loungeterras beschut 
in de natuur. Proef het Verrukkelijk Vechtdal in 
harmonie met sfeer en gastvrijheid.

Toscana IJssalon
Bruchterweg 9
7772 BD Hardenberg
T 0523-261373
hardenberg@toscana-ijssalon.nl
www.toscana-ijssalon.nl 

Open jun, jul en aug ma t/m za 10.00 t/m 
22.00 uur en zo van 12.00 t/m 22.00 uur. 
Voor- en naseizoen zie website. Wij zijn een 
ijssalon met meer dan 48 smaken. In 2011 door 
maandblad ‘De Smaak van Italië’ uitgeroepen 
tot de beste 20 van Nederland. 

Pannenkoekenrestaurant | De Rheezerbelten 
Grote Beltenweg 1 
7771 SX Hardenberg
T 0523-270012
www.rheezerbelten.nl

Een uitgebreide keuze aan ambachtelijk 
gebakken pannenkoeken met beslag van eigen 
receptuur op onze unieke locatie in het bos. 
Ook diverse menu’s en lunch/plategerechten. 
Uiteraard bent u ook welkom voor koffie met 
gebak of een drankje. Gewoon Welkom!

Restaurant de Zandstuve  
& Pizzeria de Zandstuve
Grote Beltenweg 3
7794 RA Rheeze  
T 0523-262027
www.zandstuve.nl

Kindvriendelijk restaurant waar je heerlijk 
kan lunchen of dineren in een ongedwongen 
sfeer. Uitgebreide kaart met streekgerechten, 
pannenkoeken, pizza en kindermenu’s. 
Kinderen mogen gratis spelen in ons overdekte 
speelparadijs!

Landhoeve de Zwiese 
Hardenbergerweg 23
7778 HP Loozen (Hardenberg)
T 0524-563200
info@dezwiese.nl
www.zwiese.nl

Op deze unieke gezellige locatie kunt u 
genieten van een kopje koffie, een lunch 
of een diner. Ook voor barbecue, buffet of 
vergaderingen bent u hier aan het juiste adres. 
Alle dagen geopend.

Lounge De Bokkepruik
De Bokkepruik Hotel, restaurant & lounge
Hessenweg 7
7771 CH Hardenberg
T 0523-261504 
bokkepruik@planet.nl
www.bokkepruik.nl

Modern lounge-café voor een kop koffie, een 
heerlijke lunch of een uitgebreid diner. Van ma 
t/m za geopend.

Pannenkoekenboerderij De Ganzenhoeve
Holthonerweg 9 
7779 DE Holthone
T 0524-522181
info@deganzenhoeve.nl
www.deganzenhoeve.nl 

We serveren ambachtelijk bereide 
pannenkoeken, daarnaast lunch- en 
hoofdgerechten. Openingstijden: woensdag 
t/m zondag vanaf 11.00 uur. In juli en augustus 
ook op dinsdag geopend vanaf 11.00 uur. 
Reserveren is gewenst!

Grand Café Restaurant de Troubadour 
Voorstraat 52
 7772 AD Hardenberg
0523-273838
info@troubadour-hardenberg.nl
www.troubadour-hardenberg.nl

Welkom bij de Troubadour. Waar je zes dagen 
per week “bourgondisch” kunt genieten. 

In ons sfeervolle restaurant met serre 
overkijkend op de rivier de Vecht, of 
ons spectaculaire (dak)terras aan het 
water. En daar doen we waar we goed in 
zijn: goed voor onze gasten zorgen. 
Dit doen we met overheerlijk eten, een 
relaxte zithoek aan het water, mooie 
wijnen, bijzondere speciaal biertjes, 
knusse hoekjes en goede muziek.

Hotel Boerderij Restaurant De Gloepe
Rheezerweg 84/a
7795 DA Diffelen 
T 0523-251231
www.degloepe.nl 

À la carte, pannenkoeken, vegetarisch, Frans. 
Gesloten: ma, di.

Amused Food & Wine
Gedempte Haven 1
7772 VD Hardenberg
T 0523 234080
www.amused.green

Culinair theater met uitzicht over de Vecht.
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Gramsbergen

Vechtezomp Grammesberghe 
Meiboomsplein 4
7783AT Gramsbergen
M 06-10258630
info@vechtezomp.nl
www.vechtezomp.nl

Varen door een prachtig natuurgebied met ook 
veel kunstwerken . De schipper vertelt u over de 
historie van de vechtezompen, de grensstreek, 
smokkelen en de vele oorlogshandelingen in 
het gebied. Net over de grens ervaar je een 
andere cultuur, taal, Kaffee mit Kuchen enz.

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

Restaurant Paping is laagdrempelig en 
gemakkelijk bereikbaar. Voor € 29,50 geniet u 
al van een 3-gangen diner en speciaal voor de 
kinderen zijn er leuke kindermenu’s. Honden 
zijn toegestaan. 7 dagen per week geopend  
ook voor lunch, koffie/thee en iets lekkers.

Restaurant de Hongerige Wolf
Coevorderweg 27B
7737 PE Stegeren
T 0529-457525
info@hongerige-wolf.nl
www.hongerige-wolf.nl

Lunch & diner, op reservering in de 
weekenden all-inclusive buffetten.

Restaurant De Zon
Voorbrug 1
7731 BB Ommen
T 0529-455550
info@hoteldezon.nl
www.hoteldezon.nl

À la carte, vegetarisch, Franse keuken 
& regionale specialiteiten, lunches,  
diners en snacks. 
Designinterieur en terras direct aan de Vecht.

Stationsrestaurant “Spoor 7”
Stationsweg 35
7731 AX Ommen 
T 0529-462606
info@spoor7.nl
www.spoor7.nl

Onder het komen en gaan van de treinen 
heerlijk genieten van een lekker kopje koffie, 
lunch of diner in het voormalig stationsgebouw 
of op het grote terras op het perron.

Streekrestaurant de Vechtdalkok 
Dalmsholterdijk 6a
8146 PG Dalmsholte
T 0572-769013
info@vechtdalkok.nl
www.vechtdalkok.nl

Pure smaakbeleving uit de streek! Authentieke 
streekgerechten en producten geserveerd in 
een modern en eigentijds jasje.

De Librije
Spinhuisplein 1
8011 ZZ Zwolle
T 038-8530000
info@librije.com

Open: diner di t/m za v.a. 19.00 uur, 
lunch van wo t/m za van 12.00 - 13.30 uur.

Librije’s Atelier
Spinhuisplein 1
8011 ZZ Zwolle
T 038-8530002
www.librijesatelier.nl 

Open: 7 dagen per week.

Lunchroom Emmy
Herenstraat 28
7776 AJ Slagharen
T 0523-681257 
h.schlepers@wxs.nl
www.lunchroomemmy.nl

Het juiste adres voor al uw fiets menu’s. 
85 zitplaatsen, ook voor groepen.

Slagharen

Tea Time Ommen
Het Laar 2
7731 AV Ommen
T 0529-455550
www.teatimeommen.nl 

Elke zondag wordt Landgoed het Laer in 
Ommen omgetoverd tot een High Tea locatie 
in Engelse sferen. Geniet van de welbekende 
scones, muffins, quiche en sandwiches. 

Hotel Café Restaurant Waanders 
Rijksweg 12
7951 DH Staphorst
T 0522-461888
info@hotel-waanders.nl
www.hotel-waanders.nl  

Open: ma t/m za 07.00-23.00 uur, 
zo 08.00-22.00 uur.

Café, Rest. ’t Centrum
Oude Rijksweg 141
7941 EC Staphorst
T 0522-461285
info@kisteman.nl
www.kisteman.nl

Staphorst en omstreken

In de omgeving

KroKo MultiPunt
Heerenweg 42
7955 PE IJhorst
T 0522-443376
info@KroKoMultiPunt.nl
www.KroKoMultiPunt.nl 

Open: ma. en do. 10.30-18.00 uur, 
za. 10.00 tot 15.00 uur, overige dagen flexibel 

(als de vlag buiten hangt). MultiPunt  
met streekproducten, streekkunst, 
streekinformatie, streektaal,  
(biologische) versproducten,  
kado-artikelen, workshops, goede doelen,  
ICT, ontmoetingspunt, exposities,  
servicepunt (stomerij/ vertelwerk/  
drukwerk/kopieerservice/ postzegels/ 
ict-problemen/recycling).

Food on Tour (catering inspired by  
Jonnie & Thérèse Boer)
Spinhuisplein 1 
8011 ZZ Zwolle 
T 038-8530002  
www.foodontour.com

MET KINDEREN

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

Leuk met de kids: kano-afzaktocht, met een 
sloep de Vecht op, ontdek Dalfsen met GPS, 
handboogschieten (speciale kinderbogen), 
boerengolf, soccergolf, kickbiken.

Speeltuin Madrid
Tolhuisweg 5
7722 HS Dalfsen
T 0529-458585

Grote speeltuin met springkussen & bij mooi 
weer wateractiviteiten. Er is een speciale kleine 
speeltuin voor kinderen tot 6 jaar! Ook kunt u 
bij ons midgetgolfen en er is een restaurant.

Camping Si-Es-An       
De Haar 7
7707 PK Balkbrug        
T 0523-656534   
info@si-es-an.nl    
www.si-es-an.nl            

Iets te vieren? Kom GPS schatzoeken in het 
prachtige Reestdal en zoek de schat van 
Haardennen.

Balkbrug

Dalfsen en omstreken

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

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

Kinderboerderij Dekibo
Langewijk 116
Dedemsvaart
T 0523-616667

Boerderij, kleinvee, eendenvijver, grote volière, 
speeltuin. Open: ma 12.30-16.00 uur, di t/m vr. 
08.00-16.00 uur en za en zo 14.00-17.00 uur.

Dedemsvaart

De Krim

Hoeve Bosman 
Posthoornweg 38
7781 PK De Krim
M 06-25513897
www.hoevebosman.nl

In onze boerderijwinkel verkopen wij 
o.a. ons eigengemaakte ijs en softijs 
van verse melk van onze eigen koeien, 
advocaat, boerenjongens- wichter en 
huwelijk. Naast ons eigengemaakt ijs 
en advocaat hebben we ook onze eigen 
kaas in diverse smaken zowel naturel 
als diverse kruiden kazen en nog vele 
heerlijke streekproducten zoals zuivel, jam, 
chocola, mosterd en leuke pakketten kant 

en klaar maar u kunt ook zelf uw pakket 
samenstellen. Tevens terras waar u kunt 
genieten van een ijsje of koffie/thee net iets 
lekkers. Voor de kinderen zijn er diverse 
speelmogelijkheden voor de kinderen. Ons 
bedrijf is tevens rolstoel toegankelijk. 

Openingstijden: juli en augustus elke 
dag van 13.00 – 17.00 uur. Tijdens het 
voor en naseizoen hebben we andere 
openingstijden. Kijk voor actuele 
openingstijden van de winkel of wilt u ons 
op andere tijden bezoeken kijk dan op www. 
hoevebosman.nl of volg ons op facebook. 
Ons ijs punt ( zelfbediening) is 7 dagen 
per week geopend van 10.00 – 22.00 uur. 

Natuurlijk Heidepark 
Zwembadlaantje 8
8151 PT Lemelerveld
06-57401529
info@natuurlijkheidepark.nl
www.natuurlijkheidepark.nl

Verscholen in de mooie natuur bij Lemelerveld 
ligt Natuurlijk Heidepark waar u met het gezin, 
familie of een hele groep kan zwemmen, spelen 
en klimmen.

Restaurant & IJssalon Ekkelenkamp
Stationsweg 1
7731 AW Ommen
T 0529-451782
www.ekkelenkamp-ommen.nl

Lunch-diner-patisserie, Nederlands 
en Franse keuken. 
IJssalons met vers schep- en softijs 
o.a. van verse Vechtdal yoghurt. Zie 
website voor actuele openingstijden. 

Restaurant Van der Valk
Nieuwleusenerdijk 1
8028 PH Zwolle
T 038-4531064
www.vandervalkzwolle.nl

Open: ma-vr 8.00-22.00 uur, 
za-zo 9.00-24.00 uur.
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Restaurant De Rheezerbelten                       
Grote Beltenweg 1
7771 SX  Hardenberg                           
T 0523-270012
info@rheezerbelten.nl

In ontspannen sfeer uit eten met de 
kids, in ons pannenkoekenrestaurant 
of het à la carte de Rheezer Bistro. 
Unieke kinderspeelhoek en placemat 
met spelletjes en kleuren. Lekker Buiten 
Spelen in de speelplaats, tijdens de 
kinderwandelroute Knof de Pad of een 
spelletje midgetgolf. En voor de oudere 
kids meer uitdaging met GeoRun the Signs.

Vakantiepark Het Stoetenslagh
Elfde wijk 42
7797 HH Rheezerveen
T 0523-638260
info@stoetenslagh.nl
www.stoetenslagh.nl

Vakantiepark het Stoetenslagh –  
ooit gehoord van een overdekt strand?
Vakantiepark het Stoetenslagh in Hardenberg 
heeft niet alleen prachtige zwemvijver 
buiten. Ook is er een indoor strand met 
beachvolleybal en palmboom klimmen. 
En er is een overdekt zwembad! 

Natuuractiviteitencentrum De Koppel,
Anjerpunt Hardenberg
Vechtstraat 8
7772 AX Hardenberg
T 0523-273388
www.dekoppel.nl

Een centrum dat vol staat van activiteiten. 
Maken van natuurexcursies mogelijk. 
Er zijn exposities en kinderen kunnen 
zich vermaken in de natuurontdekhoek 
of buiten op het blotevoetenpad. Open: 
di t/m vr 13:00-17:00 uur (jul en aug 
di t/m vr 10:00-17:00 uur) za en zo 
13:00-16:00 uur. Toegang gratis.

De Krim

Aan ’t Zandeinde
Kijk- Doe- en Zorgboerderij
Zandeinde 1
8148 PS Lemele
T 06-22684734 / 06-13608964
info@zandeinde.nl
www.zandeinde.nl

Op een orginele manier kennismaken met het 
Sallandse boerenleven. Alleen op afspraak; 
biggetjes en grote varkens, aaien en knuffelen; 
een rondleiding in de stal met uitleg over onze 
kleinschalige biologische varkenshouderij en 
even uitblazen op het terras of belevingsbos. 
Kosten: 5,- euro p.p. (tot 3 jr gratis), 
incl. koffie/thee/ranja. 

Lemele

Hoeve Bosman 
Posthoornweg 38
7781 PK De Krim
M 06-25513897
www.hoevebosman.nl

Ontdek de boerderij en het boerenleven 
d.m.v. de VR bril en de belevingsroute 
over de boerderij. Hoe maken wij ijs, 
wat eten de koeien, hoe wordt een koe 
gemolken en nog veel meer vragen en 
opdrachten. Aan het eind verdien je 
het diploma “opperstalmeester” en 
een ijsje. Tevens terras met diverse 
speelmogelijkheden voor de kinderen. Ons 
bedrijf is tevens rolstoel toegankelijk. 

Zonder afspraak kunt u zich melden 
in de winkel. Kosten rondleiding € 
5,50 p.p., kinderen 2-4 jaar € 3,00. 
De belevingsroute is mogelijk tijdens 
openingstijden van de winkel maar 
niet op zondag. Openingstijden: juli 
en augustus elke dag van 13.00 – 17.00 
uur.  Tijdens het voor en naseizoen 
hebben we andere openingstijden. 

Kijk voor actuele openingstijden van 
de winkel of als u ons op andere tijden 
wilt bezoeken op www.hoevebosman.
nl of volg ons op facebook. Ons ijs punt 
(zelfbediening) is 7 dagen per week 
geopend van 10.00 – 22.00 uur. 

Cobus Speelkasteel,  
Kampeerdorp de Zandstuve
Grote Beltenweg 3
7794 RA Rheeze
T 0523-262027
www.zandstuve.nl

Overdekt speelparadijs voor kinderen tot 12 
jaar. met glijbanen, ballenbaden, touwbruggen, 
kabelbanen en klimnetten.  
Openingstijden: www.zandstuve.nl

Landhoeve de Zwiese 
Hardenbergerweg 23
7778 HP Loozen (Hardenberg)
T 0524-563200
info@dezwiese.nl
www.zwiese.nl

Kinderboerderij, dierenweide, skelters, 
natuurgebied met pontje en uitkijktoren, 
restaurant, boot- en huifkartocht. 
Avonturen pad: Speeltoestellencircuit met 
hindernissen! Ook overnachtingsmogelijkheden 
en evenementen.

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

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

Zwemparadijs Kampeerdorp de Zandstuve  
Grote Beltenweg 3
7794 RA Rheeze
T 0523-262027 
www.zandstuve.nl

Subtropisch binnenzwembad, buitenzwembad, 
peuter- en kleuterbaden, waterspeeltuin  
en spectaculaire glijbanen. 
Openingstijden www.zandstuve.nl

Roke’s Erf Klompenpad
Maïsdoolhof, Boerenbosgolf
Dwarsweg 1
7735 KS Arriën (Ommen) 
0523-676289 
rokeserf@xs4all.nl
www.rokeserf.nl
 

Boerderij met activiteiten voor groot en klein.  
Klompenpad: ontdekkingstocht over de 
boerderij (3,- euro). Boerenbosgolf: met 
klompstick en bal door het bos (3,- euro). 
Maisdoolhof, met ieder jaar een nieuw thema; 
€3,- p.p. Open: 26 mei t/m okt. wo-za 13.30-
17.30 uur en op afspraak.  
Zie website voor arrangementen. 

Speelparadijs (Octo4kids)
Haven Oost 32
7731 GT Ommen
T 0529-851488
info@octo4kids.nl
www.octo4kids.nl

Speelparadijs Octo4Kids is het binnen 
speelparadijs in Ommen. Klimmen, 
glijden, klauteren en spelen. Ook op 
het terras is het goed toeven.

Spetterend dagje uit, Rederij Peters Ommen
Zwolseweg 4
T 0529-451924 
www.rederijpeters.nl

Neem je ouders mee op stap en maak een 
ontdekkingsreis per kano over de Regge. 
Onderweg hebben we een aantal leuke 
opdrachten voor je. Of ga je mee als matroos 
aan boord van ons schip? Je mag zelfs even 
sturen in de stuurhut! Bij Rederij Peters is er 
van alles te doen o.a. kano- en sloepenverhuur, 
onze escaperoom en ons klauterwoud.

Kinderboerderij Ommen
Het laar 2c
7731 AV Ommen
T 0529-215779
info@kinderboerderijommen.nl
www.kinderboerderijommen.nl

Kinderboerderij Ommen geeft kinderen en 
volwassenen de gelegenheid om met dieren 
om te gaan. Voor kinderen die thuis om de 
één of andere reden geen dieren kunnen 
houden is het een ideale plek om, onder 
begeleiding, met dieren vertrouwd te raken.

De Wolventuin
Coevorderweg 25 
7737 PE Stegeren/Ommen
T 0529-457203 
info@dewolventuin.nl 
www.dewolventuin.nl 

Kindvriendelijk restaurant met indoor 
speelparadijs op camping de Kleine Wolf. 
Terwijl de kinderen lekker spelen, klimmen en 
klauteren in het speelparadijs geniet u van een 
lekker drankje of een heerlijke lunch of diner. 

Stichting Space Art
Haven Oost 18 
7731 GT Ommen 
T 06-17766980 
info@space-art.nl 
www.space-art.nl 

Vliegermuseum Space Art toont ruim 100 
jaar vliegergeschiedenis voor alle leeftijden.  
Rondleidingen, workshops en/of demonstraties 
op locaties op aanvraag. Geschikt voor 
(internationale) scholen, groepen, 
teambuilding.

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

Geniet van meer dan 30 attracties in 
attractiepark Slagharen. Ontdek het 
nieuwe klimpark Black Hill Ranger 
Path! Openingstijden en ticketprijzen 
zijn dynamisch. Kijk voor actuele 
informatie op www.slagharen.com

Slagharen

Diverse locaties binnen de regio

‘De Boer als Gastheer’ 
T 0523-676289 / M 06-46342742
info@deboeralsgastheer.nl
www.deboeralsgastheer.nl

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk 
dagje uit, of de vakantie van uw dromen?  
Op onze boerderijen is het genieten van talloze 
activiteiten en aantrekkelijke arrangementen 
voor jong en oud, zakelijk en particulier. 
Openingstijden: in de zomer en winter  
diverse mogelijkheden. 

Giga Konijnenhol, Beerze Bulten
Kampweg 1
7736 PK Beerze
T 0523-251398
www.gigakonijnenhol.nl

Overdekt speelparadijs met springkussen, 
ballenbak, touwbruggen, klimnetten, 

meeleeftheater, etc. Open: op wo, vrij,  
za en zo van 10.00-17.00, met rond  
15.00 uur theatervoorstelling. Voorjaars-,  
herfst- en kerstvakantie dagelijks geopend 
van 10.00-17.00 uur. Gesloten tijdens de 
meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren,  
juli en aug, 1e Kerstdag en oud- en 
nieuwjaarsdag. 

Koe Safari – Erve Vechtdal
Larinkmars 4
7731 RB Ommen
06-18720630
simonekoggel@gmail.com
www.koesafari.nl
Medio juli is onze nieuwe locatie  
geopend voor de daghoreca!

Koe-Safari een LOEI-goed idee!
Met trekker en safariwagen op zoek naar een 
unieke kudde Brandrode runderen in een 
prachtig natuurgebied aan de oevers van de 
Vecht in Varsen.
Kosten € 12,50 p.p. incl. Koffie/thee met lekkers. 
Kinderen € 8,50 incl. Limonade en wat lekkers.
Beschikbaarheid op afspraak. 

Aardbeienboerderij en
Theeschenkerij RozemArrie
Ridderinkweg 1
7735 KG Arriën
T 0529-463008
info@rozemarrie.nl
www.rozemarrie.nl

Alle ruimte om te spelen en te ontdekken waar 
de aardbeitjes groeien.
Leuk: picknicken met de picknickkruiwagen of 
“Doe de Pannenkoek”.
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Wijngaard de Reestlandhoeve
Hoofdweg 21
7707 RB Balkbrug
T 0523-648612
www.reestlandhoeve.com

Maak kennis met de Reestlander wijnen. 
Nederlandse wijnen die zoveel mogelijk 
biologisch worden geteeld en waarbij  
klassieke muziek in de wijngaard een 
verrassend gunstig effect heeft op de 

gezondheid van de wijnstokken. Kom proeven, 
kom luisteren en maak via het informatieve 
Wijnwandelpad (NL, Eng en Dui) door de 
wijngaard nader kennis met de achtergrond van 
de Reestlander wijnen. Natuurlijk is er volop 
gelegenheid om de wijnen te proeven. Van 
mei t/m oktober kunt u elke zaterdagmiddag 
om 13.30 uur aansluiten bij een persoonlijke 
rondleiding door de wijngaard.  
Graag voordien aanmelden. 
www.reestlandhoeve.com

STREEKPRODUCTEN

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
Raadhuisplein 99
7811 AP Emmen
T 0591-850855
info@wildlands.nl
www.wildlands.nl

Bij ons kan het: een wereldexpeditie maken 
in één dag. In WILDLANDS Adventure Zoo 
Emmen reis je door de jungle, de savanne en 
het poolgebied. Als echte globetrotter ontdek je 
nieuwe werelden!

In de omgeving

Balkbrug

Dalfsen en omstreken

MET KINDEREN - VERVOLG STREEKPRODUCTEN - VERVOLG

Hoeve Bosman
Posthoornweg 38
7781 PK De Krim
M 06-25513897
www.hoevebosman.nl

In onze boerderijwinkel verkopen wij o.a. 
ons eigengemaakte ijs en softijs van verse 
melk van onze eigen koeien, advocaat, 
boerenjongens- wichter en huwelijk. Naast 
ons eigengemaakt ijs en advocaat hebben 
we ook onze eigen kaas in diverse smaken 
zowel naturel als diverse kruiden kazen 
en nog vele heerlijke streekproducten 

zoals zuivel, jam, chocola, mosterd en 
leuke pakketten kant en klaar maar u kunt 
ook zelf uw pakket samenstellen. Tevens 
terras met diverse speelmogelijkheden 
voor de kinderen. Ons bedrijf is tevens 
rolstoel toegankelijk. Openingstijden: juli 
en augustus elke dag van 13.00 – 17.00 uur. 
Tijdens het voor en naseizoen hebben we 
andere openingstijden. Kijk voor actuele 
openingstijden van de winkel of als u ons
op andere tijden wilt bezoeken op 
www.hoevebosman.nl of volg ons op facebook. 
Ons ijs punt (zelfbediening) is 7 dagen per 
week geopend van 10.00 – 22.00 uur. 

Wijnstaete
Vilstersedijk 13
8152 EB Lemelerveld
T 0572-367971
info@wijnstaete.nl
www.wijnstaete.nl

Wilt u karaktervolle wijnen uit het Vechtdal 
proeven? Van harte welkom op de wijngaard van 
de Wijnstaete! Bel of mail wel even van tevoren. 
Wakker worden in de wijngaard? Dat kan ook. 
Kom logeren en genieten in een van onze vier 
comfortabele B&B-kamers of vakantiehuisje 
met terras in de wijngaard. 

Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij
Molendijk 11
7721AB Dalfsen
0619174403
info@vechtdalbrouwerij.nl
www.vechtdalbrouwerij.nl

Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij brouwt 
en verkoopt bier met eerlijke grondstoffen 
en zonder hulpstoffen. Onze zorgbrouwerij 
biedt mensen met een afstand tot de 
reguliere arbeidsmarkt een nuttige, sociale 
dagbesteding. Onder het motto: “U een  
lekker bier, zij een mooie beschutte werkplek”.

Tuinderij Ernie van der Kolk
Hout Es 4
7722 VP Dalfsen
T 0529 - 47 15 80
M 06 - 55 57 57 69
info@ernievanderkolk.nl
www.ernievanderkolk.nl

Bierbrouwerij en proeflokaal Mommeriete
De Oostermaat 66
7783 BX Gramsbergen
T 0524-562511
info@mommeriete.nl
www.mommeriete.nl

Een familie-brouwerij met koperen ketels 
waar met liefde verschillende bieren worden 
gebrouwen. Het ruim 150 jaar oude café van 
de brouwerij is alle dagen open vanaf 10.00 
uur. Ook voor koffie en lunch. Met terras aan 
het water en een speelweide. Rondleidingen en 
bierproeverijen gaan op afspraak.

Gramsbergen

Aspergeboerderij/boerderijwinkel
Het Nijenhuis, Fam. Nijhuis  
Rheezerweg 127
7795 DB Diffelen 
T 0523-251866
www.hetnijenhuis.nl

Tuinbouw, vollegrondsgroente en fruit. 
Particulieren kunnen dagelijks terecht voor 
verse producten, informatie en diverse 
streekproducten. Openingstijden voor de 
verkoop van asperges en aardbeien: v.a. 
half apr, ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur. 
Rondl. voor groepen alleen op afspr. Tevens 
kookworkshops voor groepen mogelijk.

Hardenberg en omstreken

Rheezer Bistro | De Rheezerbelten
De Rheezerbelten
Grote Beltenweg 1
7771 SX Hardenberg
T 0523-270012
www.rheezerbelten.nl

Culinair genieten van het seizoen en 
streekproducten onder de gewelven bij de open 
haard of ons besloten loungeterras beschut 
in de natuur. Proef het Verrukkelijk Vechtdal in 
harmonie met sfeer en gastvrijheid.

Streekproduktenwinkel de Baander 
Kromme Steeg 1
7772 AC Hardenberg
T 0523-273755

De Baander, de streekproductenwinkel uit 
Hardenberg zorgt voor (h)eerlijke producten zo 
van de boerderij. En er zijn originele cadeautjes 
uit de streek voor thuis. 
Ma, wo, do, vr 09.30-18.00 uur,  
di 13.00-18.00 uur, za 09.30-17.00 uur.

Hardenberg en omstreken - vervolg

Koe Safari – Erve Vechtdal
Larinkmars 4
7731 RB Ommen
06-18720630
simonekoggel@gmail.com
www.koesafari.nl
Medio juli is onze nieuwe locatie  
geopend voor de daghoreca!

Koe-Safari een LOEI-goed idee!
Met trekker en safariwagen op zoek naar een 
unieke kudde Brandrode runderen in een 
prachtig natuurgebied aan de oevers van de 
Vecht in Varsen.
Kosten € 12,50 p.p. incl. Koffie/thee met lekkers.
Kinderen € 8,50 incl. Limonade en wat lekkers.
Beschikbaarheid op afspraak. 

Restaurant De Zon
Voorbrug 1
7731 BB Ommen
T 0529-455550
info@hoteldezon.nl
www.hoteldezon.nl

à la carte, vegetarisch, Franse keuken 
& regionale specialiteiten, lunches,  
diners en snacks. 
Designinterieur en terras direct aan de Vecht.

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

Restaurant Paping is laagdrempelig en 
gemakkelijk bereikbaar. Voor € 29,50 geniet u 
al van een 3-gangen diner en speciaal voor de 
kinderen zijn er leuke kindermenu’s. Honden 
zijn toegestaan. 7 dagen per week geopend  
ook voor lunch, koffie/thee en iets lekkers.

Biologisch melkveebedrijf en  
ijsboerderij De Meulenhorst
Achterbroekweg 1
7731 PN Ommen
T 0546-671363
www.meulenhorst.nl

(Te vinden aan de Hammerweg, tussen 
Ommen en Den Ham, afslag HM-paal 3.2) 

Gevestigd in een monumentale Saksische 
boerderij met potstal, gelegen in het Eerder 
Achterbroek. In het winkeltje kunt u genieten van 
ons ijs, koffie en bijzondere (streek)- producten. 
Beleef de boerderij d.m.v. de KOEpad wandeling. 
Het erf is vrij toegankelijk en dagelijks 
geopend van 10.00 uur tot zonsondergang. 
Op het erf is ook een Zorgboerderij en 
Bierbrouwerij de Pauw gevestigd.

De Meisjes van Ommen
Markt 20B
7731 DB Ommen 
T 0529-462114
info@demeisjesvanommen.nl
www.deboerderijwinkelommen.nl

De Boerderijwinkel in Ommen biedt u een 
groot aanbod (h)eerlijke streekproducten uit 
het Vechtdal.

Coöperatieve Vereniging Vechtdalproducten 
www.vechtdalproducten.nl 

Het is een samenwerkingsverband van 
producenten en afnemers van streekproducten 
uit het hele Vechtdal. Ook zijn er horecabedrijven 
bij aangesloten, wilt u ook genieten van de 
producten uit de streek, kijk dan op onze site. 

Kaasboerderij Heileuver, Fam. Post
Dalmsholterdijk 17
8146 PE Dalmsholte (Ommen)
T 0529-458232

Melkveebedrijf en kaasmakerij, verkoop 
van zuivel- en streekproducten in eigen 

boerderijwinkel. Nieuw is het Schilderijenhuis, 
een galerie met eigentijdse kunst van de regio 
en ver daarbuiten. Openingstijden: winkel ma 
t/m vr 09.00-18.00 uur, za 9.00-17.00 uur. 
(winter di gesl.), rondleiding in jun/jul/aug 
elke do om 14.00 uur. Hele jaar op afspraak 
mogelijk. Entree 3,50 euro p.p.

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

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

Boerendijk Kaas 
Boerendijk 1 
7691 PA Bergentheim 
T 06 25 39 23 59 
info@schottinkslag.nl 
www.schottinkslag.nl

Boerendijk Kaas wordt op ambachtelijke 
wijze bereid op onze zorgboerderij. Deze 
unieke lokale kaas is er in naturel en met 
diverse kruiden en wordt verkocht op diverse 
verkooppunten in de gemeente Hardenberg. 
Ook staan we met een kraam op diverse 
boerenmarkten en evenementen.

Banketbakkerij Dorgelo 
Wisseling 13
7701 GR Dedemsvaart 
T 0523 - 612 030
info@banketbakkerijdorgelo.nl 
www.banketbakkerijdorgelo.nl 

Ommen en omstreken

Aardbeienboerderij en  
Theeschenkerij RozemArrie 
Ridderinkweg 1
7735 KG Arriën
Tel 0529-463008
info@rozemarrie.nl
www.rozemarrie.nl

(H)eerlijke aardbeien, onbespoten en dat is 
leuk, op de volle grond, leveren de sappigste 
en zoetste vruchten op. De enige echte 
strawberries! 
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Dalfsen

Hardenberg en omstreken

De Kruidenhoeve
Den Oosterhuis10
7707PE Balkbrug
T 0523-656049
www.kruidenhoeve.nl
www.benb.kruidenhoeve.nl 

Biologische, educatieve sier- en 
kruidentuinen. Voor kinderen 4-12 jr uitdagend 

SpeurNeuzenPad. Bezoekerstuinen, theehuis/
mini-museum en expositie glas-in-lood van 
glaskunstenaar Jos Siero.
Open: jun, jul, aug. elke di en wo van  
12.00-17.00 uur. Bijdrage € 5.-, kinderen  
€ 2.-. Groepen/vergaderingen, teambuilding, 
workshop OERkoken-ANDERS op houtvuur 
6 tot 10 personen op afspraak ook op andere 
dagen. Honden kunnen niet worden toegelaten.

Fietsverhuur Camping Starnbosch 
Sterrebosweg 4
7722 KG Dalfsen 
T 0529-431571

Ook verhuur van kinderzitjes.

Natuuractiviteitencentrum De Koppel, 
Anjerpunt Hardenberg
Vechtstraat 8
7772 AX Hardenberg
T 0523-273388
www.dekoppel.com

Een centrum dat bol staat van activiteiten. 
Maken van natuurexcursies mogelijk. Er zijn 
exposities en kinderen kunnen zich vermaken 
in de natuurontdekhoek of buiten op het 
blotevoetenpad. 
Open: di t/m vr 13.00-17.00 uur (jul en aug  
di t/m vr 10.00- 17.00 uur) za en zo 13.00-16.00 
uur. Toegang gratis.

Natuurinformatiecentrum De Wheem  
Oud Avereest 22
7707 PN Balkbrug
T 0523-656721

De Wheem is gelegen in het prachtige 
Reestdal en biedt het publiek naast twee 
gemarkeerde wandelroutes tevens een 
aantal boeiende exposities en een uitgebreid 
excursieprogramma. Open:13.00-17.00 uur, mei 
tot sep: za en zo, sep en okt: zo, jul en aug en 
herfstvak.: ook di en wo, nov tot mei: 3e zo van 
de maand activiteitenmiddag.

Ommen en omstreken

Koe Safari – Erve Vechtdal
Larinkmars 4
7731 RB Ommen
06-18720630
simonekoggel@gmail.com
www.koesafari.nl
Medio juli is onze nieuwe locatie  
geopend voor de daghoreca!

Koe-Safari een LOEI-goed idee!
Met trekker en safariwagen op zoek naar een 
unieke kudde Brandrode runderen in een 
prachtig natuurgebied aan de oevers van de 
Vecht in Varsen.
Kosten € 12,50 p.p. incl. Koffie/thee met lekkers.
Kinderen € 8,50 incl. Limonade en wat lekkers.
Beschikbaarheid op afspraak. 

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

KOEIEN, KAAS & KUNST. Heileuver heeft van 
alles in huis. Melkveebedrijf, en kaasmakerij,  
boerderijwinkel met kaas, zuivel en 
streekproducten. In het schilderijenhuis 
wisselende expositie van eigentijdse kunst uit 
de regio of ver daarbuiten. Stallen en galerie 
vrij toeg. Rondleiding kaasmakerij in juni, juli 
en aug op do.mi 14.00 uur. Toegang: 3,50 euro 
p.p. Groepen op afspr. 

De Uitdaging  
Grote Kattendijk 25-27 
7695 TR Bruchterveld
T 0523-231791 
www.deuitdaginghardenberg.nl

Openingstijden: gehele week. Avontuurlijk 
culinair. Wij bieden een concept waarin 
avontuur en culinair genieten op een 
bijzondere manier hand in had gaan. 
Niet alledaags, wel de moeite waard.

Natuurmuseum Rheezer-marke
Rheezerweg 105
7794 RJ Rheeze
T 0523-237512 / M 06-27997394 
info@rheerzer-marke.nl
www.rheezer-marke.nl

U kunt hier 400 opgezette dieren bezichtigen, 
opgesteld in o.a. een prachtige diorama. Tevens 
is er een film, een speurtocht voor kinderen 
en een binnen- en buitenterras met uitzicht op 
de kinderboerderij. Daarnaast zijn wij rolstoel 
toegankelijk. Ons museum ligt langs één van de 
vele fietsroutes van de gemeente Hardenberg.

Beeldentuin Witharen,
Tevens Meubel- en Keramiekgalerie
Witharenweg 24
7738 PG Witharen
T 0523-676272 /  M 06-27876388 
info@atelierwitharen.nl
www.atelierwitharen.nl

Authentiek boerenerf met Beeldentuin van 
1½ ha, met ca. 120 werken van 12 tot 15 
verschillende kunstenaars. Binnenexpositie van 
keramiek, schilderijen, meubels. Workshops 
keramiek of hout op aanvraag. Koffie/thee. 
Aangepast toilet.
Gratis toegang; Open: mei t/m sept op do t/m 
zo van 11.00-17.00 en op afspraak. 

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

Geniet binnen van de wilde bloemen uit het 
Vechtdal in olieverf en aquarel. En buiten 
van de beeldentuin met tuinterras. Tevens 
vertrekpunt van een wandelroute naar de 
Archemerberg. En een fietsroute door de 
buurtschappen Archem en Eerde, routes gratis 
verkrijgbaar in de galerie. Open: di 13.00-17.00 
uur, vr en za 10.00-17.00 uur en op afspraak.

Wijngaard en fruitbedrijf ‘de Varsenerhof ’
Emslandweg 6
7731 RP Ommen
T 0529-451558
info@devarsenerhof.nl
www.devarsenerhof.nl

Kom kijken in onze wijngaard en fruittuin. 
Van allerlei soorten vruchten maken we de 

heerlijkste jam, saus en sapjes. Elk seizoen 
heeft zo zijn specialiteit. In de zomermaanden 
is de fruittuin van maandag tot zaterdag vrij 
toegankelijk. Op afspraak kunnen groepen 
vanaf 10 personen terecht voor een rondleiding. 
Goed toegankelijk voor minder validen. Voor 
verkoop elke zaterdag open van 10:00 tot 16:00 
uur. Door de week als we aanwezig zijn ook. 
Op zondag gesloten.  

‘De Boer als Gastheer’
T 0523-676289 / M 06-46342742
info@deboeralsgastheer.nl
www.deboeralsgastheer.nl

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk 
dagje uit, of de vakantie van uw dromen?  
Op onze boerderijen is het genieten van talloze 
activiteiten en aantrekkelijke arrangementen 
voor jong en oud, zakelijk en particulier. 
Openingstijden: in de zomer en winter 
diverse mogelijkheden. Kijk voor 
meer informatie op de website.

Diverse locaties binnen de regio

In de omgeving

Melkveebedrijf ‘De Vosseboer’  
Boerderij-ijs
Vosseboerweg 18
7683 SH Den Ham
T 0546-671503 
devosseboer@hetnet.nl
www.devosseboer.nl

Vrije toegang. Gelegen aan de rand van 
het Vechtdal/Twenterand. Heerlijk fietsen/
wandelen in bosrijke omgeving. Mei t/m sept. 
vers schepijs/sorbet. Hele jaar door verpakt 
ijs/koffie/thee. Gelegenheid om koeien/kalfjes 
te bewonderen, volop kinderspeelplezier. 
Openingstijden van mei t/m september 09:00 
uur tot 21:00 uur, zondags gesloten. 

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

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

Tuin Salland
Maatgravenweg 20
8026 RG Zwolle
info@tuinsalland.nl
www.tuinsalland.nl

Tuin Salland is een biologisch tuinbouwbedrijf 
gelegen aan de rand van Zwolle (achter 
Berkum, aan de Vecht). Op dit ca. 4 ha. grote 
bedrijf telen wij vele soorten groenten, die 
allemaal in Zwolle geconsumeerd worden. 
Er worden geen kostbare kilometers met 
de groenten gereden, en dat maakt onze 
groente extra milieuvriendelijk, vers, voordelig 
en vertrouwd. De meeste groenten die we 
oogsten zijn voor de groente abonnementen 
die we door de hele stad distribueren. 
Daarnaast verkopen we ook groenten op onze 
groentekraam op de tuin. Openingstijden: vr 
vanaf 13.00 en za vanaf 09.00 uur.

De Tappenmars Meer dan Wijn
Leertendijk 5a
7683 SE Den Ham
06-25060028
info@tappenmars.nl
www.tappenmars.nl  

De Tappenmars is een wijngaard en wijnmakerij 
in Den Ham. Wij bieden verschillende 
arrangementen aan van een rondleiding met 
wijnproeverij tot uitgebreide buffetten. 
Onze streekwinkel is elke vrijdag open 13:00 tot 
16:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur. 

SpeciaalBierbrouwerij De Pauw
Achterbroekweg 1
7731 PN Ommen
T 0546-671363 / M 06-11600165
info@pauwbier.nl
www.pauwbier.nl 

Wellicht de mooist gelegen brouwerij van 
Nederland met de heerlijkste speciaalbieren. 
De ambachtelijke brouwerij heeft onderdak 
op het erf van biologisch melkvee-bedrijf en 
ijsboerderij De Meulenhorst, Landgoed Het 
Eerder Achterhoek. We brouwen al onze Pauw-
speciaalbieren helemaal zelf. En dat we daar 
trots op zijn laten we graag zien en proeven! 
Rondleidingen incl. en proeverijen op afspraak. 

Vechtdal Eieren
Varsenerweg 5b
7731 PZ Ommen
T 0529-455019
info@schuttertommen.nl
www.vechtdaleieren.nl

Wees er als de kippen bij, hier lopen de vrije 
uitloop kippen in de wei. Vanaf 10.00 uur gaan 
de hennen dagelijks naar buiten. Trek eens een 
eitje uit de automaat (08.00 tot 20.00 uur). In 
het rustpunt staat de koffie/thee voor u klaar.  

Vechtdal Hooglanders 
Marsdijk 8
7736 PL Beerze
T 06-24838309
info@vechtdalhooglanders.nl
www.vechtdalhooglanders.nl

Onze Schotse hooglanders lopen het hele jaar 
langs de uiterwaarden van de vecht, waar ze 
een gevarieerd dieet hebben van allerlei grassen 
en kruiden. Het vlees word als natuurproduct 
afgezet aan winkels en restaurants en is te 
bestellen via onze website.  

CSI Ommen 2020
Ondersloot Zuid 1
7737PD Stegeren (Ommen)
marian@schuttert.nl
www.csiommen.nl

Internationale springwedstrijd voor  
paarden. Met een Goods & Foods fair  
en kinderactiviteiten. Topsport, show  
en gezelligheid.
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NATUUR - VERVOLG

Dedemsvaart

Van der Graaf “DE MOLEN”, 
voor dier, tuin & ruitersport
Hoofdvaart 97
7701 JH Dedemsvaart
T 0523-612484
info@vandergraafdemolen.nl
www.vandergraafdemolen.nl

Open: ma. 13.30-18.00, di t/m do 08.30-12.30/ 
13.30-18.00, vrij 08.30-21.00, za 08.30-17.00

Provak Schutte, Emmastraat 9, 7721 DG Dalfsen, T 0529-431392

Verhoeven Electro Point, Burg. van Bruggenplein 4, 7721 AZ Dalfsen, T 0529-431564

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

Ondernemend Dalfsen heeft als doel het 

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

Bakkerij van der Most
Markt 43
7701 GW Dedemsvaart
T 0523-620202 
www.bakkerijvandermost.nl 

Brood & banket.

WINKELEN
Balkbrug

Dalfsen en omstreken

A. Beverwijk & Zonen BV, Zwolseweg 31, 7707 AA Balkbrug

www.jumbo.com
kamphuis@jumbo.com 

Naast het zeer uitgebreide Jumbo assortiment, 
vind u bij Jumbo Kamphuis ook diverse lokale 
producten: Eieren van de fam. Visscher, 
Vlees uit het Vechtdal, Kaas van de Jersey 
koeien uit Vilsteren, Boerenzuivel en verse 
groenten uit de kassen van Eef Stel.

Bakkerij van der Most
Brugstraat 1
8152 AD Lemelerveld
T 0572-371283 
www.bakkerijvandermost.nl 

Brood & banket.

By Mölle Store & Studio 
Koesteeg 9
7722 RM Dalfsen 
T 0529-466965 
info@bymolle.com
www.bymolle.com

By Mölle Store & Studio in Dalfsen is een 
ambachtelijk naaiatelier met de mooiste 
meubelen en bijzondere woonaccessoires van 
natuurlijke materialen zoals linnen. De studio 
is tevens winkel. Je bent van harte welkom!

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

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

Roke’s Erf Klompenpad 
maïsdoolhof, boerenbosgolf 
Dwarsweg 1
7735 KS Arriën (Ommen)
T 0523-676289
rokeserf@xs4all.nl
www.rokeserf.nl

Boerderij met activiteiten voor groot en 
klein. Klompenpad: ontdekkingstocht over 
de boerderij 3.- euro). Boerenbosgolf: met 
klompstick en bal door het bos (3.- euro). 
Maisdoolhof, met ieder jaar een nieuw thema; 
€3,- p.p. Open: 26 mei t/m okt. van wo t/m za 
van 13.30-17.30 uur en op afspraak. 

In de omgeving

Landgoedcentrum Vilsteren
www.landgoedvilsteren.nl

Landgoedcentrum Vilsteren is het ideale 
startpunt voor een wandeling over het bijna 1.051 

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

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

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

WINKELEN - VERVOLG

Ommen en omstreken - vervolg Hardenberg en omstreken

Handelsvereniging Hardenberg Stad, Postbus 143, 7770 AC Hardenberg, T 0523-271841

Garage Mastebroek, Haardijk 3, 7771 PZ Hardenberg, T 0523-267000, www.mastebroek.nl

Je Eigen Kraam 
Hessenweg 27 
Hardenberg 
M 06 - 44 22 10 50
info@jeeigenkraam.nl

Je Eigen Kraam is een grote, gezellige overdekte 
snuffelmarkt in het centrum van Hardenberg. 
Op meer dan 1.600 m2 vindt u meer dan 
100 kramen, stellingen en winkeltjes met een 
enorm uiteenlopend en wisselend aanbod van 
particulieren, hobbyisten en bedrijven. 

Kampeer & Outdoor Reiling
Loswal 2
7772 TT Hardenberg
T 0523-260398
www.kampeerenoutdoorreiling.nl
info@kampeerenoutdoorreiling.nl

Met +- 4000m2 de grootste 
kampeerwinkel van Overijssel! In onze 
winkel vind je een breed assortiment 
kampeerartikelen, kleding en schoenen!

Veurink Mode, Parkweg 1a, 7772 PX Hardenberg, T 0523-266127.

Nieuwleusen en omstreken

Ommen en omstreken

The Read Shop, Grote Markt 2, 7711 CZ Nieuwleusen, T 0529-484426
Geopend ma t/m do 08.30 - 18.00, vrij 08.30 - 20.00 en zat 08.30 - 17.00.

Albert Heijn, Haven Noord 1, 7731 GZ Ommen, T 0529-454499 
Open: ma-do 08.00-20.00 uur, vr 08.00-21.00 uur en za 08.00-20.00 uur. www.ah.nl

Bakkerij Ten Brinke, Kruisstraat 2, 7731 CR Ommen, T 0529-451561, www.bakkerijtenbrinke.nl.

J. Kooiker - Folklore stoffen
Gemeenteweg 197
7951 CK Staphorst
T 0522-461365 

Verkoop stoffen en textiel.

KroKo MultiPunt
Heerenweg 42
7955 PE IJhorst
T 0522-443376
info@KroKoMultiPunt.nl
www.KroKoMultiPunt.nl

Open: ma. en do. 10.30-18.00 uur, za. 10.00 
tot 15.00 uur, overige dagen flexibel (als de 
vlag buiten hangt). MultiPunt met streek 
producten, streekkunst, streekinformatie, 
streektaal, (biologische) versproducten, 
kado-artikelen, workshops, goede doelen, ICT, 
ontmoetingspunt, exposities, servicepunt 
(stomerij/ vertelwerk/ drukwerk/ postzegels/ 
kopieerservice/ ict-problemen/ recycling).

Jumbo Ommen, Markt 22, 7731 DB Ommen, T 0529-478160

Garage Bouwman, Hammerweg 3, 7731 AH Ommen, T 0529-456247

Mohocar caravans, Eskampweg 33, 7731 TA Ommen, T 0529-454425, www.mohocar.nl

Les Brocanteurs
Slagenkampweg 5
7731 TK Ommen
T 06-53299257
info@lesbrocanteurs.nl   
www.lesbrocanteurs.nl

2.000 m² woonwinkel in landelijke stijl. 
Openingstijden di. t/m vrij. van 10:00 tot 17:00 
uur. Zat. van 10:00 tot 16:30 uur.

HEMA Ommen, Brugstraat 10, 7731 CT Ommen, T 0529-453415

Stichting Space Art
Haven Oost 18 
7731 GT Ommen 
T 06-17766980 
info@space-art.nl 
www.space-art.nl 

Vliegermuseum Space Art toont ruim 100 
jaar vliegergeschiedenis voor alle leeftijden.  
Rondleidingen, workshops en/of demonstraties 
op locaties op aanvraag. Geschikt voor 
(internationale) scholen, groepen, 
teambuilding.

Reformwinkel De Roos, Beerzerweg 10, 7736 PJ Beerze, 0523-251509. Open 1 mei tot 1 sept.

The Read Shop Ommen, Kruisstraat 3, 7731 CR Ommen, T 0529-451737.

Wiechers Wonen
Balkerweg 22a
7731 RZ Ommen
Welkom@WiechersWonen.nl
www.WiechersWonen.nl

Buiten wisselvallig, binnen altijd mooi!  
Kom gezellig langs voor wooninspiratie  
in onze verrassend grote woonwinkel! 
Wij zullen u niet teleurstellen. 
Dealer van o.a. Leolux, Montis, Gelderland, 
Design on Stock en Artifort. 
Open:   di t/m vr 10.00-17.30;  

za 10.00-17.00 uur.

Slagharen

Zwarte markt Slagharen, Herenstraat 47, 7776 AH  Slagharen 
T 0523-682570, bgg 0523-681022 of 06-25088582.

Staphorst en omstreken

Brood en Banketbakkerij Ubak, Gemeenteweg 234, 7951 CW Staphorst, T 0522-461203

Roël BV (speelgoed), Gemeenteweg 46, 7951 CN Staphorst
T 0522-461697, www.roelspeelgoed.nl.

Fietsverhuur Camping De Koeksebelt
Zwolseweg 13
7731 BC Ommen
T 0529-451378

Ook verhuur kinderzitjes en op zondag. 
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GROEPEN - VERVOLG

Hardenberg en omstreken - vervolg

‘De Boer als Gastheer’
T 0523-676289 
M 06-46342742
info@deboeralsgastheer.nl
www.deboeralsgastheer.nl 

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk 
dagje uit, of de vakantie van uw dromen? 
Op onze boerderijen is het genieten van talloze 
activiteiten en aantrekkelijke arrangementen 
voor jong en oud, zakelijk en particulier. 
Openingstijden: in de zomer en winter diverse 
mogelijkheden. Meer informatie: zie website.

De Kruidenhoeve
Den Oosterhuis 10
7707PE Balkbrug
T 0523-656049
www.kruidenhoeve.nl
www.benb.kruidenhoeve.nl 

Rondleiding door educatieve/biologische 
sier- en kruidentuinen voor groepen tot ca.25 
pers. Grotere groepen zonder rondleiding. 
Arrangement koffie/thee of lunch mogelijk. 
OERkoken-ANDERS = koken op primitief 
houtvuur, max.10 personen.

Ommen en omstreken

Aardbeienboerderij en
Theeschenkerij RozemArrie
Ridderinkweg 1
7735 KG Arriën
T 0529-463008
info@rozemarrie.nl
www.rozemarrie.nl

Leuke arrangementen zoals “Doe de 
Pannenkoek”, High Tea met de buren of 
Picknicken met VWlovebugs. Maar ook een 
feestje of familiedag is super leuk.

Beeldentuin Witharen,  
Tevens Meubel- en Keramiekgalerie 
Witharenweg 24
7738 PG Witharen
T 0523-676272 / M 06-27876388 
info@atelierwitharen.nl 
www.atelierwitharen.nl

Authentiek boerenerf met Beeldentuin van 
1½ ha, met ca. 120 werken van 12 tot 15 
verschillende kunstenaars. Binnenexpositie van 
keramiek, schilderijen, meubels. Workshops 
keramiek of hout op aanvraag. Koffie/thee. 
Aangepast toilet.
Gratis toegang; Open: mei t/m sept. op do  
t/m zo van 11.00-17.00 en op afspraak.  

Stichting Space Art
Haven Oost 18 
7731 GT Ommen 
T 06-17766980 
info@space-art.nl 
www.space-art.nl 

Vliegermuseum Space Art toont ruim 
100 jaar vliegergeschiedenis voor alle 
leeftijden.  Rondleidingen, workshops en/
of demonstraties op locaties op aanvraag. 
Geschikt voor (internationale) scholen, 
groepen, teambuilding.

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

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

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

Koe Safari – Erve Vechtdal
Larinkmars 4
7731 RB Ommen
06-18720630
simonekoggel@gmail.com
www.koesafari.nl
Medio juli is onze nieuwe locatie  
geopend voor de daghoreca!

Koe-Safari een LOEI-goed idee!
Met trekker en safariwagen op zoek naar een 
unieke kudde Brandrode runderen in een 
prachtig natuurgebied aan de oevers van de 
Vecht in Varsen.
Kosten € 12,50 p.p. incl. Koffie/thee met lekkers.
Kinderen € 8,50 incl. Limonade en wat lekkers.
Beschikbaarheid op afspraak. 

GROEPEN
Balkbrug

Dalfsen en omstreken

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

Specialist in groepsuitjes! Lelijke Eendentour, 
Drakenboot varen, Escape Rooms,  
Wie is de Mol? Highland Games, Party-  
en BarbecueBoot en stadsuitjes Zwolle.

Wijngaard de Reestlandhoeve
Hoofdweg 21
7707 RB Balkbrug
T 0523-648612 
www.reeslandhoeve.com

De Reestlandhoeve is bij uitstek geschikt voor 
een groepsuitje. We hebben verschillende 
groepsarrangementen zoals een rondleiding 
met aansluitend een wijnproeverij maar ook 
een wijn-spijsarrangement behoort tot de 
mogelijkheden. Kijk voor meer info op:  
www.reestlandhoeve.com

ALPACA TEATIME
M 06 – 44 59 54 42
info@dealpaca.com
www.alpacateatime.nl 

Ben jij op zoek naar een onvergetelijk 
uitje, verjaardagscadeautje, teamuitje, 
vrijgezellenfeest of een romantische 
teatime? Uniek in Nederland Teatime 
tussen de loslopende alpaca's. Bekijk onze 
website voor de diverse arrangementen. 

Hardenberg en omstreken

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

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

Restaurant De Rheezerbelten
Grote Beltenweg 1
7771 SX Hardenberg
T 0523-270012
www.rheezerbelten.nl

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

De Uitdaging
Grote Kattendijk 25-27
7695 TR Bruchterveld
T 0523-231791
www.deuitdaginghardenberg.nl

Openingstijden: gehele week. Avontuurlijk 
culinair. Wij bieden een concept waarin 
avontuur en culinair genieten op een 
bijzondere manier hand in had gaan. 
Niet alledaags, wel de moeite waard.

SomerWende
Marsweg 1
7794RK Rheeze
T 0523-237952
info@somerwende.nl
www.somerwende.nl

Een verassend gezellige dag uit tijdens een 
actieve koffie- of theeproeverij. Zelf doen en 
proeven, dat is nog eens andere koffie!

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

Een Tuk Tuk tour door het Vechtdal om zo de 
omgeving te ontdekken. Voor groepen maar 
ook gezellig met z`n twee, staan de Tuk Tuk`s 
klaar op onze startlocatie in Rheeze. Graag 
van te voren reserveren. Open van apr t/m okt, 
overige maanden op afspraak.

Camping en Chaletpark De Klimberg 
Ommerweg 27
7797 RD Rheezerveen 
T 0523-261955
camping@deklimberg.nl
www.deklimberg.nl

De Klimberg: toppunt van vakantieplezier!
Christelijke camping met ruime 
kampeerplaatsen, privé sanitair, luxe chalets, 
overdekt zwembad, speel- en zwemvijver, 
visvijver, animatie, horeca, speelvoorzieningen 
en nog veel meer!

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

Een informatieve en interessante presentatie van 
het Vechtdal met o.a. een schitterende film over 
de Vecht met als titel: “Van bron tot monding”. 
Permanente tentoonstelling Slag bij Ane plus 
gevonden munten uit de 13e eeuw. 
Het hele jaar (met uitzondering van feestdagen) 
geopend op di t/m vr van 10:00 – 17:00 uur  
en za van 10:00 – 16:00 uur.

Bierbrouwerij en proeflokaal Mommeriete
De Oostermaat 66
7783 BX Gramsbergen
T 0524-562511
www.mommeriete.nl
info@mommeriete.nl

Een familie-brouwerij met koperen ketels 
waar met liefde verschillende bieren worden 
gebrouwen. Het ruim 150 jaar oude café van 
de brouwerij is alle dagen open vanaf 10.00 
uur. Ook voor koffie en lunch. Met terras aan 
het water en een speelweide. Rondleidingen en 
bierproeverijen gaan op afspraak.

Gramsbergen en omstreken

Natuurlijk Heidepark 
Zwembadlaantje 8
8151 PT Lemelerveld
06-57401529
info@natuurlijkheidepark.nl
www.natuurlijkheidepark.nl

Verscholen in de mooie natuur bij Lemelerveld 
ligt Natuurlijk Heidepark waar u met het gezin, 
familie of een hele groep kan zwemmen, spelen 
en klimmen.

In de omgeving

Librije’s Winkel
Spinhuisplein 1
8011 ZZ Zwolle
T 038-853 0004
info@librijeswinkel.nl

Open: di t/m za 10.00-22.00 uur
zo 08.00-12.00 uur. www.librijeswinkel.nl.

De Buurman VersLokaal             
Campherbeeklaan 52                    
8024 BZ Zwolle                                  
T 038-4531518 / M 038-3030147 (online)      
vers@debuurman.nu                             
www.debuurman.nu

De Buurman – dichtbij het verst 
De enige maaltijdbox gevuld met lokale 
ingrediënten. Samen bouwen aan een eerlijk & 
vertrouwd voedselsysteem!

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

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

WINKELEN - VERVOLG
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GROEPEN - VERVOLG

Ommen en omstreken - vervolg Hardenberg en omstreken - vervolg

De Kookweide/ Melkveebedrijf de Velshoeve
Witharenweg 29
7738 PE Witharen
06-10761809
velshoeve@gmail.com
www.kookweide.nl

De kookweide is een onderdeel van 
Melkveebedrijf de Velshoeve. In de 
ontvangstruimte met zicht op de melkstal 
verzorgt boerin Nicole: rondleidingen, 
workshops kruidenkaas maken, workshops 
“koelinair” koken, vergaderlocatie en 
boerenlunches.

Diverse locaties binnen de regio

‘De Boer als Gastheer’
T 0523-676289 / M 06-46342742
info@deboeralsgastheer.nl
www.deboeralsgastheer.nl

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk
dagje uit, of de vakantie van uw dromen?
Op onze boerderijen is het genieten van talloze
activiteiten en aantrekkelijke arrangementen
voor jong en oud, zakelijk en particulier.
Openingstijden: in de zomer en winter diverse
mogelijkheden. Meer informatie: zie website.

VERGADEREN

Mooirivier Hotel & Congres
Oude Oever 10
7722 VE Dalfsen
T 0529-478777
info@mooirivier.nl
www.mooirivier.nl

Vlakbij Zwolle en pal aan de Vecht. Een 
sfeervolle en luxe vergaderlocatie op 
een bijzondere plek. Met comfortabele 
hotelkamers, moderne vergaderzalen en veel 
buitenruimte is Mooirivier een unieke plek voor 
meetings.

Hof van Dalfsen
Haersolteweg 3
7722 SE Dalfsen
T 0529-431818

De vergaderaccommodatie kenmerkt zich door 
de informele en ontspannen sfeer,  
de flexibiliteit en het oog voor detail.

Dalfsen en omstreken

VERGADEREN - VERVOLG

Multifunctioneel Centrum Carrousel
Van Reeuwijkstraat 5
7731 EH Ommen
T 0529-452047
www.carrousel-ommen.nl

Een sportieve locatie voor uw vergadering, 
evenement, congres, cursussen, seminars 
of product presentatie. Verschillende 
mogelijkheden in vergaderzaal, theater of 
sporthal. Kijk voor meer informatie en de 
mogelijkheden op onze website.

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

Bent u op zoek naar een inspirerende locatie 
voor een vergadering, een seminar of een 
presentatie? Wilt u het personeel  
motiveren met een spetterend personeelsfeest? 
Of zoekt u een locatie voor een gezellige 
familiedag voor alle leeftijden? Ontdek dan het 
nieuwe Slagharen. Attractie & Vakantiepark  
Slagharen biedt verschillende arrangementen 
voor de zakelijke markt.

Slagharen

Staphorst en omstreken

KroKo MultiPunt
Heerenweg 42
7955 PE IJhorst
T 0522-443376
info@KroKoMultiPunt.nl 
www.KroKoMultiPunt.nl

Open: ma. en do. 10.30-18.00 uur, 
za. 10.00 tot 15.00 uur, overige dagen flexibel 

(als de vlag buiten hangt). MultiPunt met 
streekproducten, streekkunst, streekinformatie, 
streektaal, (biologische) versproducten, 
kado-artikelen, workshops, goede doelen, 
ICT, ontmoetingspunt, exposities, 
servicepunt (stomerij/ vertelwerk/ drukwerk/
kopieerservice/ postzegels/ ict problemen/
recycling). Beschikt over 3 vergaderruimtes,  
var. 10-45 pers.

Hotel Café Restaurant Waanders
Rijksweg 12
7951 DH Staphorst
T 0522-461888
info@hotel-waanders.nl
www.hotel-waanders.nl

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

Een sfeervolle locatie voor vergaderingen, 
cursussen, seminars, product presentaties, etc. 
Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden 
op onze website.

Zwaluwhof vergaderlocatie
Zwarteweg 7a
7722 LA Dalfsen 
info@zwaluwhof.nl
www.zwaluwhof.nl

Vanaf 6 - 50 personen, 5 vergaderruimtes - 16 

slaapkamers. Unieke luxe accommodaties 
voor vergaderingen, teambuilding en 
outdooractiviteiten, bedrijfs- en meerdaagse 
bijeenkomsten gelegen tussen de landgoederen 
op 5 minuten van Zwolle in een landelijke en 
bosrijke omgeving. Rust, ruimte, privacy, sfeer en 
bovenal genieten op deze fantastische locatie.

Buitenlocatie De Belten
Grote Beltenweg 11
7794 RA Rheeze
T 0523-262264
info@debelten.nl
www.debelten.nl

Buitenlocatie De Belten is een unieke locatie 
met talloze mogelijkheden waaronder 
zakelijke events zoals teambuildingsdagen en 
congresbijeenkomsten. Alles is maatwerk en 
niets is hier onmogelijk. De buitenlocatie van 
de Belten is een oeroud heuvellandschap en 
ligt middenin de natuur met prachtige bomen. 
Een prachtige en sfeervolle plek voor het 
houden van een zakelijk event. 

Hardenberg en omstreken

Grote zaal “De Beltieshorst”
Vakantiepark De Kleine Belties
Rheezerweg 79
7771 TD Hardenberg
T 0523-261303
info@kleinebelties.nl
www.kleinebelties.nl

Ideale zaal voor vergaderingen, congressen 
en andere zakelijke bijeenkomsten tot 250 
personen. Met overnachtingsmogelijkheid. Ook 
voor andere doeleinden leent de zaal zich.

Landhoeve de Zwiese 
Hardenbergerweg 23
7778 HP Loozen (Hardenberg)
T 0524-563200
info@dezwiese.nl
www.zwiese.nl

Vergaderen in een ontspannen en sfeervolle 
omgeving. Locaties voor kleine en grote 
groepen. Combinatie met activiteit, lunch, 
diner en overnachting mogelijk.  
2-100 personen.

Dijkmoment Zwolle
Hessenweg 14B
8028 PA
0624332462
info@dijkmomentzwolle.nl
dijkmomentzwolle.nl

In Zwolle op 2 autominuten van de 
A28 ligt onze landelijk gelegen luxe 
vergaderaccommodatie pal aan de Vecht. 
Daarnaast gelegen aan 8ha natuur- 
en wandelgebied. Gratis voldoende 
parkeergelegenheid. 

Restaurant De Rheezerbelten 
Grote Beltenweg 1
7771 SX Hardenberg
T 0523-270012
www.rheezerbelten.nl

Rustiek vergaderen in een bosrijke omgeving. 
Op gebied van vergaderingen, cursussen 
en seminars zijn er vele mogelijkheden, 
zoals combinatie met diner of outdoor/- 
teambuildingsactiviteiten. 

Restaurant De Bokkepruik  
De Bokkepruik Hotel, restaurant & lounge
Hessenweg 7
7771 CH Hardenberg
T 0523-261504
bokkepruik@planet.nl
www.bokkepruik.nl

Sfeervolle vergaderlocatie nabij bos en rivier de 
Vecht. Diverse arrangementen mogelijk i.c.m. 
diner of overnachting.

De Kruidenhoeve
Den Oosterhuis 10
7707PE Balkbrug
T 0523-656049
www.kruidenhoeve.nl
www.benb.kruidenhoeve.nl 

Kleine vergaderingen tot ca 12 pers. in het 
landelijk gelegen theehuis/mini-museum van 
De Kruidenhoeve met heerlijke wandeltuin. 
Ook geschikt voor teambuilding enz. Beamer 
aanwezig. Te reserveren per dagdeel; ook in 
combinatie met maaltijd.

De Wolfskuil
De Wolfskuil groepsaccommodaties
Wolfskuil 15, 7731 AP Ommen
T 0529-451631
info@wolfskuil.nl
www.wolfskuil.nl

Vergaderen midden in het bos,  
al vanaf 6 personen. Buiten vergaderen, 
outdoor activiteiten, samen eten 
en overnachten mogelijk. 

Ommen en omstreken

Charme Hotel Wildthout
Hammerweg 40
7731 AK Ommen
T 0529-451592
info@wildthout.nl
www.hotelwildthout.nl 

Vergaderen in het groen, grote tuin en heerlijke 
gezonde snacks als verse smoothies en wraps. 
Daarmee maken we uw bijeenkomst tot  
een succes!

Imminkhoeve ‘De Oude Boerderij’,  
Lemelerweg 41
8148 PB Lemele
T 0572-331284
reserveringen@imminkhoeve.nl
www.imminkhoeve.nl

Multifunctionele ruimte voor activiteiten,  
max. 40 pers., horecafaciliteiten, 
(kook)workshop ruimte en trainings- en 
vergadervoorzieningen.

Natuuractiviteitencentrum De Koppel,
Anjerpunt Hardenberg
Vechtstraat 8
7772 AX Hardenberg
T 0523-273388
www.dekoppel.nl

Een centrum dat vol staat van activiteiten. 
Maken van natuurexcursies mogelijk. Er zijn 
exposities en kinderen kunnen zich vermaken 
in de natuurontdekhoek of buiten op het 
blotevoetenpad. Open: di t/m vr 13:00-17:00 
uur (jul en aug di t/m vr 10:00-17:00 uur) za en 
zo 13:00-16:00 uur. Toegang gratis.

Grand Café Restaurant de Troubadour 
Voorstraat 52
 7772 AD Hardenberg
0523-273838
info@troubadour-hardenberg.nl
www.troubadour-hardenberg.nl

Welkom bij de Troubadour. Waar je zes 
dagen per week “bourgondisch” kunt 
genieten. In ons sfeervolle restaurant met 
serre overkijkend op de rivier de Vecht, of 
ons spectaculaire (dak)terras aan het water. 
En daar doen we waar we goed in zijn: goed 
voor onze gasten zorgen. Dit doen we met 
overheerlijk eten, een relaxte zithoek aan 
het water, mooie wijnen, bijzondere speciaal 
biertjes, knusse hoekjes en goede muziek.
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VERGADEREN - VERVOLG

Gramsbergen en omstreken - vervolg

WATER - VERVOLG

Openluchtbad “Onder Ons”, Hoofdweg 71, 7782 PP De Krim, T 0524-571335, www.hardenberg.nl

Vechtzomp Dalfsen
Brinkweg 38
7722 VA  Dalfsen
0529-436066
info@vechtzompdalfsen.nl
www.vechtzompdalfsen.nl

De Vechtzomp Dalfsen verzorgt rondvaarten 
en groepsvaarten voor groepen tot max. 
25 personen. Er wordt gevaren vanaf de 
Vechtkade in Dalfsen naar of Mooirivier/
Vilsteren of naar Vechterweerd/de Broekhuizen. 
Er is een verhalenverteller aan boord die 
u vertelt van de historie van Dalfsen, de 
Vecht en het Vechtdal. Geniet en beleef 
vanaf het water wat de Vecht u biedt.

Openluchtzwembad “de Hattemat” (verw.)
Hattemattestraat 5
7783 BM Gramsbergen
T 0524-561336
www.hardenberg.nl

Vechtezomp Grammesberghe 
Meiboomsplein 4
7783AT Gramsbergen
M 06-10258630
info@vechtezomp.nl
www.vechtezomp.nl

Varen door een prachtig natuurgebied met ook 
veel kunstwerken . De schipper vertelt u over de 
historie van de vechtezompen, de grensstreek, 
smokkelen en de vele oorlogshandelingen in 
het gebied. Net over de grens ervaar je een 
andere cultuur, taal, Kaffee mit Kuchen enz.

Bierbrouwerij en proeflokaal Mommeriete
De Oostermaat 66
7783 BX Gramsbergen
T 0524-562511
info@mommeriete.nl
www.mommeriete.nl

Een familie-brouwerij met koperen ketels 
waar met liefde verschillende bieren worden 
gebrouwen. Het ruim 150 jaar oude café van 
de brouwerij is alle dagen open vanaf 10.00 
uur. Ook voor koffie en lunch. Met terras aan 
het water en een speelweide. Rondleidingen en 
bierproeverijen gaan op afspraak.

Zwembad De Kiefer (overdekt)
Nieuwewijk 14
7701 PZ Dedemsvaart
T 0523-610123
www.zwembadhattemat.nl

Een van de mooiste zwembaden in  
Overijssel, met grote glijbaan, ligweiden, 
peuterattracties, airtrampoline enz.  
Voor openingstijden zie website.

Recreatieplas Kotermeerstal 
Ingang Oostwijk, Dedemsvaart

Strand, surfen, speelterrein en vissteiger. 

Visvijver Zuidwolderstraat en Hoofdvaart Viskaart en vergunning verkrijgbaar bij:  
Pet’s Place, Julianastraat 46, T 0523-612205.

Gramsbergen en omstreken

Dedemsvaart en omstreken

Jachthaven, havenmeester mw. Prins
T 0529-456774 / 06-21440409

‘De Boer als Gastheer’
T 0523-676289 / M 06-46342742
info@deboeralsgastheer.nl
www.deboeralsgastheer.nl

Een prachtige fietstocht, een onvergetelijk 

dagje uit, of de vakantie van uw dromen?  
Op onze boerderijen is het genieten van talloze 
activiteiten en aantrekkelijke arrangementen 
voor jong en oud, zakelijk en particulier. 
Openingstijden: in de zomer en winter  
diverse mogelijkheden. 

Diverse locaties binnen de regio

Congresbureau Regio Zwolle
www.congresregiozwolle.nl 

Zoekt u een locatie voor uw zakelijke 
bijeenkomsten in het Vechtdal dan kunt  
u contact opnemen met Congresbureau Regio 

Zwolle. Zij geven kosteloos informatie en 
advies over zakelijke mogelijkheden, doen 
locatievoorstellen en vragen offertes voor  
u op. Ook kunt u deelnemen aan site 
visits om kennis te maken met de zakelijke 
mogelijkheden van het Vechtdal.

In de omgeving

Visvijvers Zwolseweg (achter fa. Beverwijk) 
De Omloop (bij de molen) en Ommerschans. 

Viskaart en vergunning verkrijgbaar bij: 
Welkoop, Molenweg 6, T 0523-656441.

Heuveltjesbosbad (verwarmd openluchtbad)
Meppelerweg 60
7707 CP Balkbrug
T 0523- 656473
www.hardenberg.nl

Jachthaven, Dhr. J. Koerhuis, T 0529-488210, servicedesk@dalfsen.nl

Hotel Mooirivier 
Oude Oever 10
7722 VE Dalfsen 
T 0529-478777
info@mooirivier.nl
www.mooirivier.nl

Mooirivier heeft een loungeterras direct aan het 
water met geweldig uitzicht over het Vechtdal, 
waar u heerlijk kunt eten. Bereikbaar per boot 
en kano’s te huur. 

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

Kano-afzaktochten op de Vecht 4/6/11/13 km, 
route Ommen-Dalfsen-Zwolle. Verhuur sloepen 
en kano’s, Reuzenkano’s, Drakenboot varen, 
Party- en BarbecueBoot De Vechtvaarder. 

Openluchtzwembad Gerner, Haersolteweg 14, 7722 SE Dalfsen, T 0529-431882

WATER
Balkbrug en omstreken

Dalfsen en omstreken

Natuurlijk Heidepark 
Zwembadlaantje 8
8151 PT Lemelerveld
06-57401529
info@natuurlijkheidepark.nl
www.natuurlijkheidepark.nl

Verscholen in de mooie natuur bij Lemelerveld 
ligt Natuurlijk Heidepark waar u met het gezin, 
familie of een hele groep kan zwemmen, spelen 
en klimmen.

Luxe Lounge Sloep, De Zon
Voorbrug 1
7731 BB Ommen
T 0529-455550
info@hoteldezon.nl
www.mooisteterras.nl

Verhuur luxe Lounge Sloep voor een  
rondvaart op de Vecht. Geschikt voor  
11 personen. Verhuur inclusief hapjes  
en drankjes. Prijzen op aanvraag.

Zwembad ‘de Wolfspoel’  
Camping ‘De Kleine Wolf ’ 
Coevorderweg 25 
7737 PE Stegeren/Ommen 
T 0529-457203 

Lekker verwarmde binnen- en 
buitenzwembaden met spannende glijbanen 
en vele speelattributen voor jong en oud. 
Alleen buiten de schoolvakanties geopend 
voor niet-campinggasten. Opening van het 
buitenzwembad is afhankelijk van het weer.

Ommen en omstreken

Camping & Kanoverhuur de Linderbeek 
Zomerweg 56
7683 PR Den Ham 
T 0546-671422 
info@linderbeek.nl 
www.linderbeek.nl 
 

Kano’s op de camping te huur. Schitterend 
gelegen in het Regge Vechtdal a/h visrijke water 
v/d ´Linderbeek´. 35 ruime comfort plaatsen 
voorzien van stomend water, 16A stroom 
en gratis Wifi. Twee verwarmde sanitaire 
gebouwen. 

Natuuractiviteitencentrum De Koppel,
Anjerpunt Hardenberg
Vechtstraat 8
7772 AX Hardenberg
T 0523-273388
www.dekoppel.nl

Een centrum dat vol staat van activiteiten. 
Maken van natuurexcursies mogelijk. Er zijn 
exposities en kinderen kunnen zich vermaken 
in de natuurontdekhoek of buiten op het 
blotevoetenpad. Open: di t/m vr 13:00-17:00 
uur (jul en aug di t/m vr 10:00-17:00 uur) 
za en zo 13:00-16:00 uur. Toegang gratis.

Hardenberg en omstreken

Overijsselse Vecht, het Overijssels Kanaal  
en diverse plassen en vijvers. 

Informatie en vergunningen verkrijgbaar bij 
Faunaland J. Hofsteede, Sallandsestraat 27, 
7772 BX, Hardenberg, T 0523-262380. 

Surfplas bij Sibculo,  
aan de weg Sibculo - Westerhaar

Alleen toegankelijk via de openbare weg, niet 
via bungalowpark.

Zwembad de Slag, nieuw overdekt zwembad
sportboulevard 3
7772 SL Hardenberg
T 0523-289465
www.hardenberg.nl

Het overdekte zwembad heeft de beschikking
over een wedstrijdbad, een doelgroepenbad en
een peuter- kleuterbad. Ook zijn er voorzieningen 
op het gebied van wellness en is er ruimte voor 
ontmoeten in de horecagelegenheid.

Openluchtbad “De Bargn’s”
Dorpstraat 35a
7694 AB Kloosterhaar
T 0523-241800 / M 06-23218097

Openlucht zwem- en spartelvijver
Gemeenteweg, t.o. sportpark, Sibculo.

Informatie via Tourist Info Hardenberg.
Met zandstrand en ligweiden.

Vakantiepark Het Stoetenslagh
Elfde wijk 42
7797 HH Rheezerveen
T 0523-638260
info@stoetenslagh.nl
www.stoetenslagh.nl

Vakantiepark het Stoetenslagh –  
ooit gehoord van een overdekt strand?
Vakantiepark het Stoetenslagh in Hardenberg 
heeft niet alleen prachtige zwemvijver 
buiten. Ook is er een indoor strand met 
beachvolleybal en palmboom klimmen. 
En er is een overdekt zwembad! 

Dagrecreatieterrein ‘De Oldemeijer’  
in de Staatsboswachterij Hardenberg
T 0523-261850

Speelvijver van ca. 3 ha., zandstranden, 
zonne- en ligweiden. Verboden voor 
honden. Toegankelijk van zonsopgang tot 
zonsondergang.

Nieuwleusen

Visvijver Bellingeweer, aan de Rondweg. De 
Overijsselse Vecht en het Overijssels Kanaal. 

Informatie verkrijgbaar bij de Tourist Info Dalfsen, 
verkoop van visvergunningen en bij Welkoop 
Dalfsen, De Vesting 15, 7722 GA Dalfsen. 

Gem. openluchtzwembad “De Meule” 
Burg. Backxlaan 115
7711 AC Nieuwleusen
T 0529-481633
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Buitenplaats Ruitenveen 
Ruitenveen 1 
7711 DG Nieuwleusen 
T 0528-481123 / M 06-19206673
info@buitenplaatsruitenveen.nl 
www.buitenplaatsruitenveen.nl

Verblijfsaccommodatie voor 4 personen. Met 
de mogelijkheid om ontbijt te reserveren of 
fietsen te huren. Kortom een heerlijke plek om 
als uitvalsbasis te gebruiken en het mooie 
Vechtdal te bekijken!

Openluchtbad Olde Vechte
Zeesserweg 12a
7731 BG Ommen
T 0529-451506
www.openluchtbadoldevechte.nl 

Prachtig gerenoveerd openluchtbad 
in een bosrijke omgeving. Verwarmd 
water, brede familieglijbaan, duikplank, 
waterfonteinen, speelweide met klimtoestellen, 
ruime zonneweide met volop zon- en 
schaduwplaatsen, kiosk met versnaperingen.

Dijkmoment Zwolle
Hessenweg 14B
8028 PA
0624332462
info@dijkmomentzwolle.nl
dijkmomentzwolle.nl

Loungeterras aan het water. Ligging aan 
8ha natuur- en wandelgebied. Mogelijkheid 
voor outdoor activiteiten. Bereikbaar per 
boot, fiets-voetveer. Kano’s te huur. 

Overijsselse Vecht, de Regge,  
het Ommerkanaal en diverse plassen 
en vijvers. 

Informatie en vergunningen verkrijgbaar  
bij dierenspeciaalzaak de Beste Stek,  
Vrijthof 2 Ommen, T 0529-454972.

tochten naar de gezellige markt in Dalfsen 
v.v. (do in jul/aug). De mooiste kanotocht  
over de Regge voor jong en oud. Verhuur 
van kajak’s, kano’s, reuzenkano’s, 
motorboten en (elektrische) sloepen. 
Voor groepen (v.a. 4 pers.) combitochten 
mogelijk met o.a. Funbikes, E-trikkes en 
onze EscapeRoom.

Rondvaarten over de Vecht 
Rederij Peters Ommen
Zwolseweg 4
T 0529-451924
www.rederijpeters.nl

Dagelijkse boottochten over de Vecht 
naar de sluis/stuw van Vilsteren v.v. Ook 

Zwembad Carrousel
Van Reeuwijkstraat 5 
7731 EH Ommen 
T 0529-452047
www.carrousel-ommen.nl 

Overdekt zwembad, banen zwemmen, 
recreatief zwemmen of ontspannen in 
bubbelbad of stoomcabine. Kijk op de website 
voor de actuele openingstijden.

BED & BREAKFAST

In de omgeving

Dalfsen en omstreken

Boerhoes 
Koepelallee 8
7722 KT Dalfsen 
T 0529-401878  
info@boerhoes.nl
www.boerhoes.nl

Kom logeren op de zolder van de boerderij
aan de Vecht en geniet van fraaie kamers, 
erf en omgeving. Knusse theetuin, kunst en 
boerencamping. U bent welkom! 

Hof van Lenthe  
Koelmansstraat 71
7722 LW Dalfsen  
T 0529-401877 / M 06-23262843 
info@hofvanlenthe.nl 
www.hofvanlenthe.nl

In een landelijke omgeving twee keer vier
persoons luxe appartementen. Deze zijn
samen samen te voegen, waardoor er
plaats is voor acht personen.

B&B Het Driehoeksnest 
Driehoeksweg 3
7722 HL  Dalfsen 
T 0529-460424 
www.driehoeksnest.nl  

Het Driehoeksnest is de perfecte plek om te
overnachten als u van natuur, wandelen,
fietsen en rust houdt. U overnacht in uw eigen
boerderijtje dat van alle gemakken is voorzien.

Wijnstaete
Vilstersedijk 13
8152 EB  Lemelerveld 
T 0572-367971
info@wijnstaete.nl
www.wijnstaete.nl

Uniek in Nederland: 4 comfortabele 
tweepersoonskamers en een vakantiehuisje 
midden in een wijngaard! Streekontbijt, 
veel sfeervolle binnen- en buitenruimtes, 
dierenweitje, zwembad, trampoline etc.

Vecht & Zo
Hessenweg 14
8028 PA Zwolle
T 06-24332462   
info@vechtenzo.nl
www.vechtenzo.nl

Vier luxe B&B kamers met uitzicht over de 
Vecht en de uitwaarden en zes comfort B&B 
kamers. Binnenstad van Zwolle en het dorp 
Dalfsen liggen op fietsafstand.

Het Klooster van Dalfsen 
Oosterstraat 8
7721 CL Dalfsen  
T 0529-850111  
receptie@hetkloostervandalfsen.nl 
www.hetkloostervandalfsen.nl  

Overnachten in een monumentaal klooster in 
het centrum van Dalfsen. Proef de serene
sfeer en ervaar de rust in een authentieke
kapel. Dit voormalig nonnenklooster stamt
uit 1927 en biedt een prettig verblijf.

Zwaluwhof  
Zwarteweg 7a
7722 LA Dalfsen  
T 0529-436875 
info@zwaluwhof.nl
www.zwaluwhof.nl

Luxe groepsacc. In een prachtige omgeving.
Proef de sfeer! Tevens vergaderlocatie.

B&B Het Bijhuisje
Westeinde 200
7711 CT Nieuwleusen
0529-427294
Leonie.stellema@planet.nl

Het Bijhuisje is een luxe rietgedekt huisje in 
het buitengebied.  Het is zeer comfortabel met 
vloerverwarming en een luxe badkamer. Het 
zonnige huisje heeft gratis internet. U wordt 
begroet door onze ezels en kippen. En er zijn 
verse eitjes voor u beschikbaar.

WATER - VERVOLG BED & BREAKFAST - VERVOLG

De Rheezer Kamer 
Rheezerbrink 5
7794 RG Rheeze  
T 06-50510855  
info@derheezerkamer.nl  
www.derheezerkamer.nl

Luxe 1 kamersuite, sfeervolle, duurzame,
eigentijdse inrichting. Prachtige ligging aan
de brink en de Vecht. Direct aan het Pieterpad.

Ommen en omstreken

Nieuwe Brug  
Lemelerweg 15
7731 PR Ommen  
T 0529-451096  
info@nieuwe-brug.nl
www.nieuwe-brug.nl

Luxe sfeervolle ingerichte kamers met
een eigen badkamer. Bijzondere ligging aan 
de Archemerberg en rivier de Regge.

Resort de Arendshorst 
Arendhorsterweg 3a
7731 RC Ommen  
T 0529-453248  
info@arendshorst.nl  
www.arendshorst.nl  

Resort de Arendshorst is een familiecamping op 
een uitzonderlijk mooie locatie aan de Vecht te 
Ommen en beschikt over ruimekampeerplaatsen 
en comfortabele bungalows direct aan het 
water. Het park ligt in een natuurgebied, aan het 
fietspad en is een visstek bij uitstek.

De Kruidenhoeve
Den Oosterhuis 10
7707PE Balkbrug
T 0523-656049
www.kruidenhoeve.nl
www.benb.kruidenhoeve.nl 

Logeren in originele Saksische woonboerderij 
met rieten dak, omringd door heerlijke 
wandeltuin. 3 tweepersoonskamers, gedeelde 
badkamer en toilet. Aparte ontbijt/zitruimte 
met koffie/thee faciliteiten. Landelijk gelegen 
grenzend aan natuurgebied Reestdal, veel 
wandel- en fietsroutes.

De Oeverhorst 
Kemminckhorstweg 2a
7722 VN Dalfsen
info@deoeverhorst.nl
www.deoeverhorst.nl

Een zeer relaxend weekendje weg op een 
buitengewone locatie direct aan de Vecht met 
privé wellnesstuin. Appartementen met fraai 
uitzicht op landgoed Vilsteren zijn beschikbaar 
voor 2 of 4 personen en zijn van alle gemakken 
voorzien en volledig ingericht voor de 
consument die van luxe en comfort houdt.

Hardenberg en omstreken

B&B De Vlinder  
Parallelweg 4
7772 SB Hardenberg  
T 0523-677200 / M 06-57532268  
info@bedandbreakfastdevlinder.com
www.bedandbreakfastdevlinder.com  

Groot appartement met eigen toilet, douche, 
ingang, keuken en woonkamer. Schuin gelegen 
tegenover station. Ideaal om 2 etappes van 
Pieterpad te lopen. 

B&B de Meiboom stadslodge 
Meiboomplein 2a 
7783 AT Gramsbergen 
T  06-46129663 / M 06-53944798 
info@stadslodgedemeiboom.nl  
www.stadslodgedemeiboom.nl

Geniet van de prachtige natuur en cultuur
van het schitterende Vechtdal terwijl u
logeert in de eigentijdse en comfortabele
B&B de Meiboom. Een plek waar bijzonder
slapen heel gewoon is.

Camping De Vechtvallei  
Rheezerweg 76
7795 DA Diffelen  
T 0523-251800 
info@devechtvallei.nl 
www.devechtvallei.nl

Het gastenverblijf is gelegen op een rustige
camping in prachtig natuurgebied nabij de
rivier de Vecht en nabij bosrijk wandel-  
en fietsgebied.

Erve 't Hacht  
Engeland 6
7784 CH Ane  
T 06-29967799 
info@ervehacht.nl  
www.ervehacht.nl  

Sfeervol overnachten met uitzicht over de
landerijen. Kamers met karakter, ieder
voorzien van wc/badkamer/televisie/wifi.
Vlak aan Pieterpad en op 5 km van de
Evenementenhal. B&B-extra: lunchpakket,  
“eten wat de pot schaft” en fietsverhuur.

Fam. Veurink  
Rheezerweg 50 
7794 RH Rheeze  
T 0523-262315
info@familieveurink.nl
www.familieveurink.nl

Haal/breng service. Boerderij/boerengolf.
Aan het Pieterpad. Tevens internetaansluiting.

Horsetellerie Rheezerveen BV 
Ommerweg 11
7797 RD Rheezerveen  
T 0523-271177  
www.horsetellerie.nl 

Alle kamers beg. grond. Pensionstalling voor
paarden (max. 16) aanwezig.
Gratis internet, kamers op begane grond. 

De Eskamp  
Lemelerweg 32
8148 PC Lemele  
T 0572-331234 
www.de-eskamp.nl

Directe ligging aan de Lemeler- en
Archemerberg. Wifi aanwezig.
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VAKANTIEPARKEN - VERVOLG

Vakantiepark Het Stoetenslagh
Elfde wijk 42
7797 HH Rheezerveen
T 0523-638260
info@stoetenslagh.nl
www.stoetenslagh.nl

Vakantiepark het Stoetenslagh –  
ooit gehoord van een overdekt strand?
Vakantiepark het Stoetenslagh in Hardenberg 
heeft niet alleen prachtige zwemvijver 
buiten. Ook is er een indoor strand met 
beachvolleybal en palmboom klimmen. 
En er is een overdekt zwembad!                                     

Horsetellerie Rheezerveen BV
Ommerweg 11
7797 RD Rheezerveen 
T 0523-271177
www.horsetellerie.nl

Pensionstalling voor paarden (max 16) 
aanwezig. Gratis internet; i.o.  
groepsboeking mogelijk

Vakantiepark De Kleine Belties
Rheezerweg 79
7771 TD Hardenberg
T 0523-261303
info@kleinebelties.nl
www.kleinebelties.nl 

Christelijk vakantiepark met overdekt 
zwembad, moderne horeca en Recreatieteam. 
Een heerlijke vakantie op een kampeerplaats 
of in en stacaravan, chalet, bungalow, 
groepsaccommodatie.

Familiecamping De Belten
Grote Beltenweg 11
7794 RA Rheeze
T 0523-262264
info@debelten.nl
www.debelten.nl

Een heerlijke kampeervakantie beleeft u met 
het hele gezin op familiecamping De Belten! 
Ruime kampeerplaatsen | luxe chalets |  
 comfort chalets | overdekt én buiten zwembad | 
Brasserie | Snackcenter |  
Pizzeria | Campingwinkel.

Dalfsen en omstreken

VAKANTIEHUIZEN (PARTICULIERE VERHUUR)

Fam. Upper  
p/a Oosteinde Appartement 5c 
7711 BV Nieuwleusen  
T 0529-451202
M 0627529409 

Zeer verzorgde compleet ingerichte bungalow
met grote tuin. Incl. vloerverw. Gelegen nabij
de N340. Ommen 4 km, Dalfsen 9 km en
Zwolle 12 km.

De Roos  
Beerzerweg 10
7736 PJ Beerze  
T 0523-251234 
info@campingderoos.nl
www.campingderoos.nl

Sfeervolle, vrijstaande bunglows in
bosgebied aan de zijarm van de Vecht. 
Autovrij in juli en augustus. 

De Lemeler Esch  
Lemelerweg 16
8148 PC Lemele  
T 0572-331241  
www.lemeleresch.nl 

Wakker worden aan de voet van de 
Lemelerberg. Kom met je eigen kampeermiddel 
of reserveer een bijzondere accommodatie  
in de natuur. Van royale safaritenten tot  
luxe bungalows aan de bosrand.  
Te reserveren met hottub. Geniet van rust 
en alle ruimte midden in de natuur.

Landgoed de Lindenbergh, 
Lindenlaan 150
7731 RP Ommen
Receptie Bouwstraat 3 in Ommen
T 0529-452926 
info@vakantieparklindenberghommen.nl  
www.vakantieparklindenberghommen.nl

Vrijstaande bungalows voor 6 p. met 
vaatwasser, combi-magnetron, vloerverwarming 
en gratis WIFI. Ook met sauna en zonnebank! 
Ligt a/d rand van Ommen naast Ommerbos.  
In een aantal bungalows zijn  
huisdieren toegestaan.

Vakantiepark de Lourenshoeve  
Flierdijk 1
7683 RA Den Ham 
T 0546-672950  
info@lourenshoeve.nl
www.lourenshoeve.nl

Genieten van de rust en ruimte in een
prachtige bosrijke omgeving.
Kom dan naar vakantiepark de Lourenshoeve.

Resort de Arendshorst 
Arendhorsterweg 3a
7731 RC Ommen  
T 0529-453248  
info@arendshorst.nl  
www.arendshorst.nl 

Resort de Arendshorst is een familiecamping
op een uitzonderlijk mooie locatie aan de
Vecht te Ommen en beschikt over ruime
kampeerplaatsen en comfortabele bungalows
direct aan het water. Het park ligt in een
natuurgebied, aan het fietspad en is een
visstek bij uitstek.

Ommen en omstreken

Beerze Bulten 
Kampweg 1
7736 PK Beerze 
T 0523-251398  
www.beerzebulten.nl

5-sterren familiecamping met 570 comfort 
kampeerplekken en 60 accommodaties.  
Spa & Wellness center, indoor speelparadijs 
met bowlingbaan, binnen- en buitenzwembad 
en diverse horeca.

Camping Besthmenerberg  
Besthemerberg 1
7731 PB Ommen 
T 0529-451362  
info@besthmenerberg.nl  
www.besthmenerberg.nl

Schitterend gelegen boscamping met comfort 
kampeerplekken, vakantiehuizen en luxe 
safaritenten. Binnen- en buitenzwembad, 
manege, klimbos, paintball area en een 
uitgebreid animatieprogramma.

Wijnstaete
Vilstersedijk 13
8152 EB  Lemelerveld
T 0572-367971
info@wijnstaete.nl
www.wijnstaete.nl 

Uniek in Nederland: een knus en comfortabel 
tweepersoons vakantiehuisje midden in een 
wijngaard! Vlakbij de Lemelerberg, prachtige 
wandel- en fietsomgeving. 

Villa Poppenallee
Poppenallee 7
7722 KW Dalfsen
M 06-13620619
info@villapoppenallee.nl
www.villapoppenallee.nl 

Luxe en sfeervol ingerichte vakantievilla 
met houtkachel en een grote tuin met 
speeltoestellen. 3 slaapkamers, 1 grote 
badkamer met sauna, whirpool, inloopdouche 
en fitnessruimte. Geschikt voor 6 personen.

Familiehuis De Oldestee
Grote Beltenweg 13a
7794 RA Rheeze
T 0523-262805 
info@oldemeyer.nl 
www.campingdeoldemeyer.nl/familiehuis

Luxe vakantiewoning, 5 slaapkamers, hottub, 
openhaard, boxsprings, beddestee kamer, 
wasmachine, droger, op campingterrein met 
verwarmd zwembad, indoorspeeltuin, animatie 
en sportvelden.

Hardenberg en omstreken

De Limbachhoeve 
Dwarsweg 13
8152 DG Lemelerveld 
T 0572-371007  
delimbachhoeve@online.nl 
www.limbachhoeve.nl

Inclusief lakens en handdoeken. 
Mogelijkheid tot stalling paard
na telefonisch overleg.

Lenthe Farm Lodge
Slennebroekerweg 20
7722 JT  Dalfsen
M 06-24116737
info@lenthefarm.nl 
www.lenthefarm.nl

4-6 persoons appartement met boxspring 
bedden en TV. Keuken, woonkamer en terras 
aanwezig. Landelijk gelegen, toch dicht bij 
Zwolle, Dalfsen, Raalte en oneindige fiets- en 
wandelmogelijkheden.

Lodgepark ‘t Vechtdal 
Maneweg 9
7722 VM Dalfsen 
T 06-21505990 
info@lodgeparkvechtdal.nl
www.lodgeparkvechtdal.nl

Een oase van rust en natuur. 
Kom het beleven bij ons op 
het park in het Vechtdal!

Bed & Breakfastboerderij Eben Haezer  
Postweg 2
7951 KT Staphorst  
T 038-3866535 
info@boederijebenhaezer.nl 
www.boerderijebenhaezer.nl  

Overnachten in een hooiberg; Catagorie vier
tulpen. Ook voor groepen. Diploma 
boerenhulp, vergaderruimte Het KoeTuur.

Staphorst

Buitenplaats Gerner  
Haersolteweg 13-17
7722 SE Dalfsen  
Telefoon receptie: 0529-43 91 91 
Telefoon reserveringen: 085-0160 190 
reserveringen@gerner.nl
www.gerner.nl 

Buitenplaats Gerner ligt in het Overijsselse
Vechtdal, vlakbij Zwolle. Alle bungalows
hebben ruime tuinen. 
Faciliteiten: sauna/wellness, fitness centrum, 
gratis gebruik overdekt zwembad, restaurant, 
gratis WiFi

VAKANTIEPARKEN
Dalfsen en omstreken

Lodgepark ‘t Vechtdal 
Maneweg 9
7722 VM Dalfsen 
T 06-21505990 
info@lodgeparkvechtdal.nl
www.lodgeparkvechtdal.nl

Een oase van rust en natuur. 
Kom het beleven bij ons op 
het park in het Vechtdal!

Attractie- & Vakantiepark Slagharen  
Zwarte Dijk 37
7776 PB Slagharen
T 0523-683000 
www.slagharen.com

Geniet van meer dan 30 attracties in 
attractiepark Slagharen. Ontdek het 
nieuwe klimpark Black Hill Ranger 
Path! Openingstijden en ticketprijzen 
zijn dynamisch. Kijk voor actuele 
informatie op www.slagharen.com.

Hardenberg en omstreken

B&B de Reggestee 
Hancateweg Oost 5  
7447 TL Hellendoorn 
M 06-30703381 / 06-20592659  
info@dereggestee.nl
www.dereggestee.nl 

Zoekt u rust, ruimte en comfort in een
prachtige groene omgeving gelegen aan de
Regge, dan bent u hier aan het juiste adres. 
De B&B en vakantiewoning stralen luxe en
sfeer uit zodat u zich thuis zult voelen. 

In de omgeving

Vakantiepark ’t Hooge Holt
Boslaan 1
7783 DD Gramsbergen
T 0524-442100
info@hoogeholt.nl
www.vakantieparkhoogeholt.nl

Gastvrij familiepark voor een verblijf 
(200 comfortabele bungalows) of dagje uit.
Faciliteiten zijn o.a.: binnen- en 
buitenzwembad (alleen voor gasten),  
 speelwereld MadMonkeyJungle, visvijver, 
kinderboerderij, horeca, restaurant, snackbar, 
fitness, wellness, kapsalon, bowling, tennis, 
midgetgolf, streekwinkel, gratis WIFI.
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Erve Aaftink 
Lemelerweg 35
8148 PB Lemele 
T 0572-331232
info@erveaaftink.nl
www.erveaaftink.nl 

Rustig, veel fiets- en wandelmogelijkheden.
Landelijke groepsboerderij. Nieuwbouw 2010.

Emsland Groepsaccommodatie 
Emslandweg 17
7731 RP Ommen 
T 0529-453084
info@emsland-ommen.nl
www.emsland-ommen.nl

Bosrijke omgeving. Met sportveld en
mogelijkheden voor outdoor activiteiten.
Alle kamers vloerverwarming.

De Eskamp   
Lemelerweg 32
8148 PC Lemele  
T 0572-331234
www.de-eskamp.nl

Max. 70 personen. Directe ligging aan de
Lemeler- en Archemerberg.

Stichting Imminkhoeve,  
op vakantie met zorg en aandacht,  
locatie Lemele. Lemelerweg 41
8148 PB Lemele 
T 0572-331284
reserveringen@imminkhoeve.nl
www.imminkhoeve.nl 

Diverse aangepaste, zeer ruime 
groepsaccommodaties en familiehuis voor 
groepen van 4 tot 60 pers. Ook zeer geschikt 
voor zorginstellingen. Incl. zorg op maat indien 
nodig. Grand Café, restaurant, toegankelijke 
speeltuin, snoezelruimte, rolpad.

Ommen en omstreken

De Lourenshoeve 
Flierdijk 1
7683 RA Den Ham 
T 0546-672950 
info@lourenshoeve.nl
www.lourenshoeve.nl

Genieten van de rust en ruimte in een
prachtige bosrijke omgeving. Kom dan
naar vakantiepark de Lourenshoeve. 

VAKANTIEHUIZEN (PARTICULIERE VERHUUR) - VERVOLG

H.P. van Asselt
De Sikkel 12
7908 NG Hoogeveen
0528-230693
info@bosweg48.nl
www.bosweg48.nl

Zomerhuis, vrijstaand, geen park, gelegen 
op groot eigen bosperceel (3.000m2) dat 
grenst aan het landgoed Hessum. Schitterend 
wandel- en fietsgebied in de directe omgeving 
van het huis. Zwemstrandje aan de Vecht op 
loopafstand.

In de omgeving

GROEPSACCOMMODATIES
Dalfsen en omstreken

Groepsaccommodatie Zwaluwhof  
Zwarteweg 7a
7722 LA Dalfsen  
T 0529-436875 
info@zwaluwhof.nl
www.zwaluwhof.nl

Luxe groepsaccommodatie met veel ruimte
en sfeer. Kamers met eigen badkamer
Tevens vergaderlocatie.

Groepsaccommodatie Vecht & Zo
Hessenweg 14
Zwolle (2 km van Dalfsen) 
M 06-24332462
info@vechtenzo.nl
www.vechtenzo.nl

Uniek gelegen Groepsaccommodatie aan 
de rivier de Vecht tussen Zwolle & Dalfsen 
aansluitend aan 8 ha natuur- en wandelgebied. 
Kamers met eigen badkamer. Aanlegsteiger, 
zandstrand en strandpaviljoen op terrein 
aanwezig. Tevens B&B en vergaderlocatie. 

Camping Starnbosch  
Sterrebosweg 4
7722 KG Dalfsen 
T 0529-431571 
info@starnbosch.nl 
www.starnbosch.nl 

Op een heuvel aan de rand van de camping
ligt onze nieuwe 14 persoons groepsacc. de 
Jachthut. Tweede groepshuis de Wilgenhut (tot 
12 personen). Sauna, welness op de camping.

Het Klooster van Dalfsen  
Oosterstraat 8
7721 CL Dalfsen  
T 0529-850111  
receptie@hetkloostervandalfsen.nl 
www.hetkloostervandalfsen.nl 

Overnachten in een monumentaal klooster
aan de rand van het centrum Dalfsen. Proef
de serene sfeer en ervaar de rust in een
authentieke kapel. Dit voorm. Nonnenklooster 
stamt uit 1927 en biedt goede mog. om met
een groep in luxe te verblijven.

Wijnstaete
Vilstersedijk 13
8152 EB  Lemelerveld
T 0572-367971
info@wijnstaete.nl
www.wijnstaete.nl

Met zicht op de Lemelerberg bieden wij u 
4 comfortabele tweepersoonskamers en 
een vakantiehuisje, allen uitkijkend op onze 
wijngaard! Wij verzorgen uw ontbijt en 
desgewenst een diner of BBQ. Veel sfeervolle 
binnen- en buitenruimtes!

Watertoren Lutten 
Dedemsvaartseweg-Noord 64a 
7775 AJ Lutten  
T 0523-857219 
info@watertorenlutten.nl 
www.watertorenlutten.nl

Unieke groepsaccommodatie voor tot wel 
24 personen. Met 10 zeer luxe kamers, 
gezamenlijke royale open keuken en lounge. 
Ook te huur als vergaderruimte.

De Bontekoe
Grote Esweg 2a
7795 DG Diffelen
M 06-50986181
info@bontekoe.nu
www.bontekoe.nu

Kleurrijk, sfeervol, gezellig, mooie natuur!
Een logiesaccommodatie voor familie- 
en vriendengroepen tot 35 personen. 
Perfecte ligging voor uitstapjes en 
leuke activiteiten. Wij verwelkomen 
u graag als gast(en)! Tot ziens!

Hardenberg en omstreken

Camping en Chaletpark De Klimberg,  
‘De Boerderij’
Ommerweg 27 
7797 RD Hardenberg 
T 0523-261955 
camping@deklimberg.nl
www.deklimberg.nl

Sfeervolle en moderne boerderij met de 
voordelen en de voorzieningen van een 
camping binnen handbereik. De boerderij 
biedt ruimte voor 14 personen met 5 ruime 
slaapkamers, ruime badkamer en een gezellige 
woonkamer met schouw. 

Camping en groepsaccommodatie Oldemeyer 
Grote Beltenweg 13a
7794 RA Rheeze
T 0523-262805
info@oldemeyer.nl
www.oldemeyer.nl

Luxe en sfeervol ingerichte groepsaccommodatie 
tot 90 pers. Ook voor kleinere groepen. 
Voorzien van beamer, tv,geluidsinstallatie, lift en 
aangepast sanitair. 13 slaapkamers w.o. 1 met 
privé sanitair. Dichtbij bos en zandverstuiving. 
Gebruik van faciliteiten op camping.

Camping/groepsacc. de Vechtvallei
Rheezerweg 76
7795 DA Diffelen
T 0523-251800
info@devechtvallei.nl
www.devechtvallei.nl

3 luxe accommodaties midden in  
natuurgebied op 400 meter van de Vecht en
500 meter van boswachterij. Gratis gebruik 
van zwembad. Een accommodatie geschikt 
 voor mindervalide en een accommodatie  
met 4 slaapkamers en eigen badkamer.

Vakantiepark De Kleine Belties
Rheezerweg 79
7771 TD Hardenberg
T 0523-261303
www.kleinebelties.nl
info@kleinebelties.nl

Knabbel & Babbel, 16 personen en Den 
Blijen Hemert voor 12 personen. Allebei de 
accommodaties zijn ook geschikt voor minder 
validen.

Lodgepark ‘t Vechtdal 
Maneweg 9
7722 VM Dalfsen 
T 06-21505990 
info@lodgeparkvechtdal.nl
www.lodgeparkvechtdal.nl

Een oase van rust en natuur. 
Kom het beleven bij ons op 
het park in het Vechtdal!

Grenszicht 
Radewijkerweg 70  
7791 RH Radewijk (Hardenberg)  
T 0523-216365 
www.grenszicht.nl 

Boerderij aan Duitse grens. Boerengolf.
Alles begane grond, kindvriendelijk, rust en 
ruimte. 

Landgoed de Lindenbergh 
Emslandweg 1d
7731 RP Ommen 
T 0529-463666  
www.dewilderoos.nl  
www.landgoeddelindenbergh.nl

Zeer luxe vrijstaande ruime bungalows
met privacy en v.v. alle comfort. 
Gastvrijheid is hier vanzelfsprekend. 

De Regge-Vallei
Meersendijk 32 
7683 PD Den Ham
T 0546-671703 / M 06-10899093
info@dereggevallei.nl
www.dereggevallei.nl

Fietsen en wandelen door Vecht-
Regge natuurgebied. 2/4 persoons 
boerderijappartementen, 1 app. aangepast voor 
rolstoelgebruikers. 8 persoons woongedeelte 
karakteristieke Saksische boerderij.

Erve Aaftink 
Lemelerweg 35
8148 PB Lemele
T 0572-331232 
info@erveaaftink.nl
www.erveaaftink.nl

Gezellig familiehuis.

Carpe Diem Ommen   
Hardenbergerweg 19
7731 HA Ommen  
T 0529-456493 / M 06-25316775 
info@carpediem-ommen.nl   
www.carpediem-ommen.nl

Particuliere vakantiewoning (1925) bij 
centrum Ommen. Luxe, sfeer, comfort. 
Eigen oprit, omheinde tuin en schuur. 
Slaapkamer beneden. Foto’s: zie website!

Ommen en omstreken

Boekjebungalow.nl  
Bouwstraat 3
7731 CP Ommen  
T 0529-462625  
info@boekjebungalow.nl  
www.boekjebungalow.nl

Boekjebungalow.nl verhuurt 2-40 p.
particuliere accommodaties in het Vechtdal,
Nederland en Europa. Betrouwbaar boeken 
met Thuiswinkel Waarborg Garantie.

Vakantie in Ommen 
De Kamp 16
7731 AA Ommen  
T 0529-452226 / M 06-47776801  
info@vakantieinommen.nl 
www.vakantieinommen.nl  

In het hart van het Vechtdal dit heerlijke 
en uniek gelegen 6 pers. huis. Niet op een 
park, wel midden in de natuur. Compleet 
ingericht. Alle 3 slaapkamers gelijkvloers.
Weekend/midweek verhuur in het 
laagseizoen, of als last minute. 
Vanuit huis heerlijk wandelen en 
fietsen. Advertentie op pagina 52. 
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Vechtdalcamping Het Tolhuis  
Het Lageveld 8
7722 HV Dalfsen  
T 0529-458383 
info@tolhuis.com 
www.tolhuis.com 

Alle plaatsen zijn comfortplaatsen. Buiten
het hoogseizoen accepteren wij:
Camping Card ACSI Camping Key Europe, 
C.C.I. Campingpas en International
Campercard. ANWB waardering 4,5 ster.

Camping Starnbosch  
Sterrebosweg 4
7722 KG Dalfsen  
T 0529-431571 
info@starnbosch.nl
www.starnbosch.nl 

De groenste camping van het Vechtdal. 
Kamperen doe je “natuurlijk” op camping 
Starnbosch. Tweede groepshuis de Wilgenhut 
(tot 12 personen). Sauna, welness  
op de camping.

Dalfsen en omstreken

Charme Camping Heidepark  
Verbindingsweg 2a
8151 PP Lemelerveld  
T 0572-371525 
info@campingheidepark.nl 
www.campingheidepark.nl

Zeer geschikt voor kinderen. Elk weekend
en vakanties recreatieprogramma. 
Vrij toegang tot naastgelegen natuurbad
Heidepark. Nieuw sanitairgebouw. Beschut.

Camping Madrid   
Tolhuisweg 5
7722 HS Dalfsen  
T 0529-458585  
www.campingmadrid.nl 

Kindvriendelijk, grote speeltuin.  
Zwembad op 5 km.

Hardenberg en omstreken

Attractie- & Vakantiepark Slagharen
Knappersveldweg 3
7776 PA Slagharen
T 0523-683000
www.slagharen.com

Geniet van meer dan 30 attracties in 
attractiepark Slagharen. Ontdek het 
nieuwe klimpark Black Hill Ranger 
Path! Openingstijden en ticketprijzen 
zijn dynamisch. Kijk voor actuele 
informatie op www.slagharen.com

CAMPINGS
Balkbrug

Camping SI-ES-AN  
De Haar 7
7707 PK Balkbrug  
T 0523-656534
info@si-es-an.nl
www.si-es-an.nl

Fietsen en wandelen vanaf de camping,
gelegen in het Reestdal

Librije’s Hotel *****  
Spinhuisplein 1
8011 ZZ Zwolle 
T 038-8530000  
info@librijeshoTnl
www.librijeshoTnl  

Hotel in voorm. gevangenis. Tevens 
restaurant Librije’s Zusje, kook- en
wijnschool, wijn-, worst- & kaasbar
en vergaderlocaties.

De Zon Hotel & Restaurant ****  
Voorbrug 1
7731 BB Ommen  
T 0529-455550
info@hoteldezon.nl
www.hoteldezon.nl

Gelegen aan de rivier de Vecht met terras,
restaurant en loungeclub aan het water.
 
 

Hotel Waanders***  
Rijksweg 12
7951 DH Staphorst 
T 0522-461888
info@hotel-waanders.nl
www.hotel-waanders.nl

Gratis internet.

Staphorst

Hotel Restaurant Fidder ***  
Kon. Wilhelminastraat 6
8019 AM Zwolle  
T 038-4218395
info@hotelfidder.nl
www.hotelfidder.nl

Sfeervol Jugendstil hotel net buiten  
het centrum.

In de omgeving

Imminkhoeve, hotel Landhuis voor mensen
met een functiebeperking, locatie Lemele.
Lemelerweg 41
8184 PB Lemele
T 0572-331284
reserveringen@imminkhoeve.nl
www.imminkhoeve.nl

Aangepast hotel in een volledig 
rolstoeltoegankelijke omgeving. Inclusief zorg 
op maat indien nodig. Uitstekende keuken, 
aangepaste speeltuin, snoezelruimte, 
Grand Café.

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

Hotel Hardenberg
Grote Beltenweg 1
7771 SX  Hardenberg
T 0523271012
info@hotelhardenberg.nl

Verscholen in ’t groen omringd door rust, 
ruimte en comfort. Verschillende kamertypes 
bieden u datgene wat u wenst. Goede smaak 
en warme aandacht.

Stadsherberg ‘t Klepperhuus*
Fortuinstraat 5
7772 BM Hardenberg
T 0523-268013 
info@klepperhuus.nl
www.klepperhuus.nl

Landhoeve de Zwiese 
Hardenbergerweg 23
7778 HP Loozen (Hardenberg)
T 0524-563200
info@dezwiese.nl
www.zwiese.nl

Landelijke omgeving, sfeervol ingericht, gratis 
internet, fiets- en wandelroutes in nabije 
omgeving. Aanpassingen, verzorging en/of 
ondersteuning.

Charme Hotel Wildthout
Hammerweg 40
7731 AK Ommen
T 0529-451592
info@wildthout.nl
www.hotelwildthout.nl

U slaapt in een oude Burgemeesterswoning.
Goede kwaliteit, een knusse en huiselijke
sfeer. Prachtige serre met terras in de tuin
op het zuiden!

Ommen en omstreken

Hampshire Hotel & Spa Paping*** 
Stationsweg 29
7731 AX Ommen
T 0529-451945
info@hotelpaping.nl
www.hotelpaping.nl

Gelegen aan het bos en het station met  
vele fiets- en wandelmogelijkheden.  
Het hotel heeft 35 kamers, 3 zalen,  
zwembad en Sauna & Beauty Ommen  
midden in het hotel gevestigd.

Ommen en omstreken - vervolg Ommen en omstreken - vervolg

Nieuwe brug, De Reggehoeve  
Lemelerweg 15
7731 PR Ommen 
T 0529-451096 
info@nieuwe-brug.nl 
www.nieuwe-brug.nl 

Luxe sfeervolle accommodatie met
elke slaapkamer een eigen badkamer. 
Prachtig gelegen aan de Archemerberg 
en rivier de Regge.

De Wolfskuil groepsaccommodaties  
Wolfskuil 15
7731 AP Ommen 
T 0529-451631 
info@wolfskuil.nl
www.wolfskuil.nl 

Er gaat wat moois schuil in de bossen van
De Wolfskuil! Vier vrijstaande groeps-
accommodaties van houten blokhut tot
moderne hoeve. 

Camping 'de Kleine Wolf ' 
Coevorderweg 25
7737 PE Stegeren/Ommen
T 0529-457203
www.kleinewolf.nl
info@kleinewolf.nl

Verblijf met een groep of meerdere gezinnen 
met maximaal 12 personen in de authentieke 
boerderij op Camping de Kleine Wolf. Of waan 
je als een echte kasteelheer of kasteelvrouw en 
verblijf met maximaal tien personen in Kasteel 
de Wolvenburcht.

HOTELS
Dalfsen en omstreken

HR Hof van Dalfsen***  
Haersolteweg 3
7722 SE Dalfsen  
T 0529-431818 
info@hofvandalfsen.nl
www.hofvandalfsen.nl

Bosrijk gelegen nabij centrum Dalfsen. 
Diverse wandel- en fietsarrangementen. 

Mooirivier****  
Oude Oever 10
7722 VE Dalfsen  
T 0529-478777  
info@mooirivier.nl
www.mooirivier.nl

Uniek gelegen direct aan de rivier met à la carte 
restaurant en loungeterras aan het water.

Horsetellerie Rheezerveen BV
Ommerweg 11
7797 RD Rheezerveen
T 0523-271177
www.horsetellerie.nl

Pensionstalling voor paarden (max. 16) 
aanwezig. Gratis internet, kamers op  
beg. grond.

De Bokkepruik Hotel, restaurant & lounge 
Hessenweg 7
7771 CH Hardenberg 
T 0523-261504 
bokkepruik@planet.nl
www.bokkepruik.nl 

Hotel De Bokkepruik is een oase van rust, 
omringd door een grote tuin. Op steenworp 
afstand van bossen en rivier de Vecht.

Hardenberg en omstreken
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Camping en Chaletpark De Klimberg
Ommerweg 27
7797 RD Hardenberg
T 0523-261955
camping@deklimberg.nl
www.deklimberg.nl 
 

De Klimberg: toppunt van vakantieplezier!
Christelijke camping met ruime 
kampeerplaatsen, privé sanitair, luxe chalets, 
overdekt zwembad, speel- en zwemvijver, 
visvijver, animatie, horeca, speelvoorzieningen 
en nog veel meer!

Camping en groepsaccommodatie Oldemeyer
Grote Beltenweg 13a
7794 RA Rheeze
T 0523-262805
info@oldemeyer.nl
www.oldemeyer.nl

Christelijke, sfeervolle, kindvriendelijke 
camping met ruime kampeerplaatsen,
elektra, water, goede sanitaire voorzieningen. 
 Verwarmd openluchtbad en apart peuterbad, 
animatie, sportvelden, visvijver, indoor 
speeltuin. Diverse verhuurmogelijkheden. Dicht 
bij bos, heide en zandverstuiving.

Camping De Vechtvallei 
Rheezerweg 76
7795 DA Diffelen-Hardenberg
T 0523-251800
info@devechtvallei.nl
www.devechtvallei.nl

Familie camping – park midden in 
natuurgebied – vlakbij De Vecht – boswachterij 
Hardenberg – recreatieplas. Licht/schoon 
sanitair – overdekt zwembad – buiten(peuter)
bad – horeca/snackbar – kinderanimatie 
hoogseizoen ANWB**** camping.

Camping ‘t Veld
Grote Beltenweg 15
7794 RA Hardenberg
T 0523-262286
info@campingtveld.nl
www.campingtveld.nl

ANWB Top 2017, autovrije kampeervelden, 
privé sanitair, luxe verhuuraccommodaties, 
overdekt zwembad en glijbaan, animatie, 
horeca, indoor speeltuin, vis- en roeivijver
Open: 5/4 – 28/9.

Den Velde 
Rondweg 14
7786 BA Den Velde, Gramsbergen
T 0524-561101

Gezinscamping.

Kampeerdorp De Zandstuve 
Grote Beltenweg 3
7794 RA Rheeze 
T 0523-262027
info@zandstuve.nl
www.zandstuve.nl

ANWB Topcamping 2018 & uitgeroepen 
door de Kidsvakantiegids voor de titel 
Glamping & Camping van het jaar 2018! 
Binnen- en buitenzwemparadijs, overdekt 
speelparadijs, professioneel entertainment en 
uitgebreid animatieprogramma! Vijf-sterren 
gezinscamping met kinderen tot 12 jaar. 
260 ruime kampeerplaatsen en 105 luxe 
glampingaccommodaties.

Familiecamping De Belten
Grote Beltenweg 11
7794 RA Rheeze
T 0523-262264
info@debelten.nl
www.debelten.nl

Een heerlijke kampeervakantie beleeft u met 
het hele gezin op familiecamping De Belten! 
Ruime kampeerplaatsen | luxe chalets |  
 comfort chalets | overdekt én buiten zwembad | 
Brasserie | Snackcenter |  
Pizzeria | Campingwinkel.

Grenszicht 
Radewijkerweg 70
7791 RH Radewijk (Hardenberg)
T 0523-216365

Familiegericht. Kamperen bij de boer.
Verhuur stacaravans. Boerengolf mogelijk.

Hardenberg en omstreken - vervolg Hardenberg en omstreken - vervolg

CAMPINGS - VERVOLG CAMPINGS - VERVOLG

Landhoeve de Zwiese 
Hardenbergerweg 23
7778 HP Loozen (Hardenberg)
T 0524-563200
info@dezwiese.nl
www.zwiese.nl

Uniek en landelijk gelegen, grote  
kampeerplaatsen, gratis wifi, rolstoelvriendelijk.
Directe ligging aan de Vecht en aan het  
(wandel-)natuurgebied de Loozensche Linie.
Vele wandel- en fietsroutes.

Familiecamping de Pallegarste
Pallegarsteweg 4
7692 PC Marienberg 
T 0523-251417 
receptie@depallegarste.nl
www.depallegarste.nl

Kamperen en huren met alle gemakken. 
Ruime kampeerplaatsen hebben 16 
ampère stroom, CAI en water. Verwarmd 
sanitair met privé sanitair. Safaritenten, 
lodges en chalets beschikbaar. Animatie. 
Indoorspeeltuin. Visvijver.

Natuurkampeerterrein De Klashorst 
Rheezerweg 123
7795 DB Diffelen
M 06-13231326
info@deklashorst.nl
www.deklashorst.nl

Tussen uitgestrekt bos, de vecht en 
landerijen gelegen natuurkampeerterrein met 
broodjesservice, houtkacheltjes, Wifi, bushcraft 
en recreatievijver op loopafstand. 

Sprookjescamping De Vechtstreek 
Grote Beltenweg 17
7794 RA Hardenberg 
T 0523-261369
info@sprookjescamping.nl 
www.sprookjescamping.nl 

5 sterren kindercamping met elke dag theater  
& animatie, binnenspeeltuin, diverse horeca  
en binnen en buiten een waterspeelparadijs.

Kids vakantieaanbieder 2019  
en ANWB Topcamping 2019.

Vakantiepark De Kleine Belties
Rheezerweg 79
7771 TD Hardenberg
T 0523-261303
info@kleinebelties.nl
www.kleinebelties.nl

Naast standaard plaatsen ook plaatsen  
met eigen sanitair. Speciale camperplaatsen  
en serviceplaats aanwezig. 
Een park met overdekt zwembad, horeca  
en Recreatieteam. 

Anna’s Hoeve  
Steenoever 1
7731 PW Ommen 
T 0529-451924  
info@camping-annahoeve.nl  
www.camping-annahoeve.nl 

Een prachtige camping gelegen aan de Vecht en 
op loopafstand van Ommen. Vanaf de camping 
zijn er diverse wandel- en fietsroutes door de 
mooie natuur van het Vechtdal. Perfect voor de 
actieve 50-plusser. Er is ook goeie, gratis WIFI 
op de camping.  

Beerze Bulten  
Kampweg 1
7736 PK Beerze 
T 0523-251398
info@beerzebulten.nl
www.beerzebulten.nl

5-sterren familiecamping met 570 comfort 
kampeerplekken en 60 accommodaties.  
Spa & Wellness center, indoor speelparadijs 
met bowlingbaan, binnen- en buitenzwembad 
en diverse horeca.

Camping en Chaletpark Bergzicht 
Dalmsholterweg 4-5
8147 RB Giethmen  
T 0529-451208 
info@bergzicht.nl
www.bergzicht.nl

Nabij de Lemelerberg. Een ideale uitvalslocatie 
om te fietsen of te wandelen. Keuze uit  
(zorg)chalets, stacaravans, luxe lodges  
en ruime kampeerplaatsen. Tevens een 
verwarmd buitenzwembad aanwezig!

Vakantiepark ’t Rheezerwold 
Larixweg 7
7796 HT Hardenberg 
T 0523-264595 
info@rheezerwold.nl
www.rheezerwold.nl
rheezerwold@ardoer.com

Familiecamping met binnen- en nieuw 
buitenzwembad met glijbaan, interactieve 
speelvelden, uitgebreide sport- en 
speelfaciliteiten, animatie, horeca, royale 
kampeerplaatsen, privé sanitair, luxe verhuur 
accommodaties. *****ANWB Topcamping. 

De Vechtkamp 
Rondweg 14
7787 EJ Holtheme 
T 0524-561639
www.devechtkamp.nl

Landelijk, nabij Duitse grens

Minicamping ‘De Eikenzoom’
Anerveenseweg 33
7788AG Anerveen 
M 06 20 11 10 23
info@eikenzoom.nl
www.eikenzoom.nl 

De Eikenzoom is een gezellige en rustig 
gelegen minicamping in Anerveen. 
Veel mogelijkheden om te wandelen en 
fietsen in de omgeving. De camping 
heeft veel moderne voorzieningen en 
seizoenspoducten uit eigen moestuin.

Ommen en omstreken

Vakantiepark Het Stoetenslagh
Elfde wijk 42
7797 HH Rheezerveen
T 0523-638260
info@stoetenslagh.nl
www.stoetenslagh.nl

Vakantiepark het Stoetenslagh –  
ooit gehoord van een overdekt strand?
Vakantiepark het Stoetenslagh in Hardenberg 
heeft niet alleen prachtige zwemvijver 
buiten. Ook is er een indoor strand met 
beachvolleybal en palmboom klimmen. 
En er is een overdekt zwembad! 

Dennenoord  
Deventerweg 1 
8147 RG Giethmen 
T 0529-451857
www.jongerencamping.nl 

Comfortcamping “De Blekkenhorst”  
Nienenhoek 8
7683 SC Den Ham  
T 0546 671559 
info@de-blekkenhorst.nl
www.de-blekkenhorst.nl

Kampeerplaatsen met privé-sanitair zonder
meerprijs! Vakantiehuisjes van 4 tot 10
personen. Verwarmd buitenbad.

Camping & Kanoverhuur de Linderbeek 
Zomerweg 56
7683 PR Den Ham 
T 0546-671422 
info@linderbeek.nl 
www.linderbeek.nl 
 

Kano’s op de camping te huur. Schitterend 
gelegen in het Regge Vechtdal a/h visrijke water 
v/d ´Linderbeek´. 35 ruime comfort plaatsen 
voorzien van stomend water, 16A stroom 
en gratis Wifi. Twee verwarmde sanitaire 
gebouwen. 

Camping ‘de Kleine Wolf ’  
Coevorderweg 25 
7737 PE Stegeren/Ommen
T 0529-457203 
www.kleinewolf.nl 
info@kleinewolf.nl  

Een heerlijke 5-sterrencamping voor een 
onvergetelijke vakantie voor alle leeftijden. 
Met binnen- en buitenzwembaden 
met spetterende glijbanen, strand met 
echte palmbomen, indoor speelparadijs 
én dolenthousiast animatieteam.

De Eskamp 
Lemelerweg 32
8148 PC Lemele  
T 0572-331234 
www.de-eskamp.nl 

Directe ligging aan de
Lemeler- en Archemerberg.

Erve Aaftink  
Lemelerweg 35
8148 PB Lemele  
T 0572-331232
info@erveaaftink.nl
www.erveaaftink.nl

Natuurrijk gebied.
Veel fiets- en wandelmogelijkheden.
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Allemanshoeve - Fam. Bakhuis  
De Vleggedijk 17
7693 PW Sibculo  
T 0523-241431 
allemanshoeve@zonnet.nl  
www.allemanshoeve.nl

Op ca. 200 meter van zwemwater met 
zandstrand. 
Genieten van de rust en ruimte. 
Gratis fietsroutes aanwezig. 
Akkerbouwbedrijf. 

De Boergondiër  
Parallelweg 43
7782 PE De Krim  
T 06-52376981 
campingdeboergondier@gmail.com 
www.boergondier.nl  

15 zeer grote plaatsen op een parkachtig
terrein rondom een boomgaard, 
incl. stroom en warm water. Gelegen
aan fietsknooppuntennetwerk Vechtdal. 
Verhuur chalets ook mogelijk.

Fam. Veurink 
Rheezerweg 50
7794 RH Rheeze
T 0523-262315
www.familieveurink.nl

Vleesveebedrijf - boerengolf.

De Roos 
Beerzerweg 10
7736 PJ Beerze  
T 0523-251234 
info@campingderoos.nl  
www.campingderoos.nl

Natuurcamping, schitterend gelegen in zacht
glooiend rivierduinlandschap aan de Vecht.
Autovrij in juli en augustus. 

Familiecamping De Vossenburcht
Bezoensweg 5
7955 PT IJhorst
T 0522-441626
info@devossenburcht.nl
www.devossenburcht.nl

Familiecamping De Vossenburcht ligt midden 
in een heerlijke bosrijke omgeving. De 
omgeving leent zich bij uitstek voor uitstapjes, 
fietstochten en wandeltochten met de  
hele familie.

Resort de Arendshorst 
Arendhorsterweg 3a
7731 RC Ommen  
T 0529-453248  
info@arendshorst.nl  
www.arendshorst.nl  

Familiecamping op een uitzonderlijk mooie
locatie aan de Vecht te Ommen en beschikt
over ruime kampeerplaatsen en comfortabele
bungalows direct aan het water. Het park ligt
in een natuurgebied, aan het fietspad en is  
een visstek bij uitstek.

Staphorst en omgeving

In de omgeving

Camping de Agnietenberg   
Hearsterveerweg 27
8034 PJ Zwolle  
T 038-4531530 
www.campingagnietenberg.nl 

Gelegen in een natuurgebied aan de rand
van Zwolle, tevens verhuur luxe chalets.

Camping en Jachthaven Terra Nautic 
Vechtdijk 1
8035 PA Zwolle  
T 0529-427171 
info@terranautic.nl
www.terranautic.nl

Deze camping ligt aan de oever van
de Overijsselse Vecht, 135 plaatsen.
Met jachthaven.  
 
 

De Stuwe  
Maneweg 16 
7722 VM Oudleusen (Dalfsen) 
T 0529-471309
campingdestuwe@qmail.com
www.campingdestuwe.nl

Bij stuw, sluis en vistrap
(ook koffie/ijs kiosk).

Vecht & Zo 
Hessenweg 14
Zwolle (2 km van Dalfsen) 
T 06-24332462  
info@vechtenzo.nl 
www.vechtenzo.nl 
 

Geniet op onze sfeervol gelegen (mini)
camping direct aan de Vecht (viswater,
aanlegsteiger, strandje)! Zwolle 5km/
Dalfsen 6km. Ruime standplaatsen in het 
bijzondere Vechtdal. Ook camperplaatsen! 
Ligging aan 8 ha. natuur- en wandelgebied.

Natuurkampeerterrein De Rietkraag  
Weerdhuisweg 44b  
8152 DN Lemelerveld  
T  0572-372601 / M 06-42014884 
info@derietkraag.com 
www.derietkraag.com 

Kamperen in de natuur, rust, ruimte en
vrijheid aan het prachtige Overijssels kanaal. 
Zwemmen, vissen en varen is mogelijk. Gratis
kano’s en roeiboot ter beschikking. Zeer
geschikt voor kinderen. Comfortabel sanitair
gebouw. Lid van Natuurkampeerterreinen.

Boerhoes 
Koepelallee 8
7722 KT Dalfsen  
T 0529-401878 
info@boerhoes.nl
www.boerhoes.nl  

Landelijk, stil en ruim. Aan de Overijsselse 
Vecht, boerderijdieren en moestuin voor de 
camping. Zwemmen, varen, vissen, niksen of 
mooi eropuit. Knusse theetuin & B&B.

Dalfsen en omstreken

Minicamping De Maïskolf   
Rekveldweg 4
7722 JA Dalfsen  
T 0529-458369 / M 06-27237347
dnijhoff@demaiskolf.nl
www.demaiskolf.nl

De camping is landelijk gelegen met
ruime plaatsen. Rust en ruimte.

Minicamping De Kemminckhorst   
Kemminckhorstweg 2
7722 VN Dalfsen  
T 0529-471537 
info@kemminckhorst.nl 
www.kemminckhorst.nl

Mooie camping direct aan de Overijsselse 
Vecht tussen Ommen en Dalfsen. 25 ruime 
plekken. Veel wandel- en fietsmogelijkheden 
vanaf de camping. Strand voor zwemmen, vis 
plekken en kanoverhuur. Caravan stalling.

Camperplaats Vechtdal
Den Hulst 20
7711 GN Nieuwleusen
T 0529-482246 / M 06-126 26 117
info@camperplaatsvechtdal.nl
www.camperplaatsvechtdal.nl

Camperplaats Vechtdal is gelegen in het Vechtdal 
en grenst aan het Reestdal. Kom heerlijk 
genieten op deze camperplaats met wellness en 
ruim opgezette plaatsen 80m2 of overnachten 
in het gezellig ingerichte Vechtdal Home. Je zelf 
verwennen met een prive houtgestookte hottub, 
sauna of lichaamsmassage.

Dedemsvaart en omstreken

Minicamping Rheezerend  
Rheezerend 186
7701 BK Dedemsvaart 
T 0523-612818

Hobby/veebedrijf. Meehelpen op boerderij.

Camping Langs de Dedemsvaart
Tottenhamstraat 8a
7701 BM Dedemsvaart   
T 0523-617103 / M 06-18077873  
info@campingdedemsvaart.nl
www.campingdedemsvaart.nl      

Gezellige ruim opgezette camping 
met recreatieruimte. Voor caravans, 
tenten en campers. Ook 2 huurcaravans 
aanwezig. 2 jeu de boules banen  en 
vissteiger voor de camping.

BOEREN- OF MINICAMPINGS

Teun’s Hoeve
Maatschappijwijk 36
7707 SH Balkbrug 
M 06-29505197
www.teunshoeve.nl
info@teunshoeve.nl

Teun's Hoeve is een zorgboerderij bestaande 
uit vele verschillende onderdelen, namelijk 
een zorgboerderij, landelijke kinderboerderij, 
trekpaardenmelkerij, activiteitenboerderij, 
kamperen bij de boer en een theetuin.

Balkbrug

Landgoed Vilsteren 
Vilsterse Allee 6
7734 PB Vilsteren  
M 06-22933157
info@landgoedvilsteren.nl 
www.landgoedvilsteren.nl

Rustig natuurkampeerterrein gelegen op het
ca. 1051 hectare grote landgoed Vilsteren.

Groepsnatuurkampeerterrein De Wolfskuil  
Wolfskuil 15
7731 AP Ommen 
T 0529-451631  
info@wolfskuil.nl
www.wolfskuil.nl 

Vanaf 10 personen kamperen op eigen veld 
met gezellige groepstent en keukentent. 
Veld geschikt voor tenten en vouwwagens. 
Schitterende ligging!

De Koeksebelt  
Zwolseweg 13
7731 BC Ommen 
T 0529-451378  
www.koeksebelt.nl 

Gelegen direct aan de rivier en op loopafstand 
van centrum. ANWB Waarderingscijfer 9,3.

Natuurcamping De Lemeler Esch  
Lemelerweg 16
8148 PC Lemele 
T 0572-331241 
info@lemeleresch.nl 
www.lemeleresch.nl 

Natuurcamping met luxe voorzieningen. 
Van tent tot bungalow. Ligging aan de voet van 
de Archemerberg. Verwarmd buitenzwembad. 
ANWB Top 4 natuurcamping van Europa 2017.

Nieuwe Brug  
Lemelerweg 15
7731 PR Ommen 
T 0529-451096 
info@nieuwe-brug.nl
www.nieuwe-brug.nl

Gelegen aan het Pieterpad. 
Bijzondere ligging aan de Archemerberg
en rivier de Regge.

De Regge-Vallei
Meersendijk 32 
7683 PD Den Ham
T 0546-6703 / M 06-10899093
info@dereggevallei.nl
www.dereggevallei.nl 

Fietsen en wandelen door Vecht-Regge
natuurgebied. Start-& rustpunt voor uw
wandel- en fietstochten. Verharding onder
voortent. Overdekte fietsenstalling met
oplaadpunt. Gratis WIFI.

Camping Besthmenerberg  
Besthemerberg 1
7731 PB Ommen  
T 0529-451362 
info@besthmenerberg.nl  
www.besthmenerberg.nl 

Schitterend gelegen boscamping met comfort 
kampeerplekken, vakantiehuizen en luxe 
safaritenten. Binnen- en buitenzwembad, 
manege, klimbos, paintball area en een 
uitgebreid animatieprogramma.
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Camping & Kanoverhuur de Linderbeek 
Zomerweg 56
7683 PR Den Ham 
T 0546-671422 
info@linderbeek.nl 
www.linderbeek.nl 
 

Kano’s op de camping te huur. Schitterend 
gelegen in het Regge Vechtdal a/h visrijke  
water v/d ´Linderbeek´. 35 ruime comfort 
plaatsen voorzien van stomend water,  
16A stroom en gratis Wifi. Twee verwarmde 
sanitaire gebouwen. 

Camping Zandman  
Marsdijk 4
7736 PL Beerze 
T 0523-252151
info@zandmanbeerze.nl
www.zandmanbeerze.nl

Kamperen op een boerenbedrijf (zie onze 
advertentie op pagina 56) gelegen aan de 
Vecht. Verhuur bungalows ook mogelijk, 
overdekte fietsenstalling incl. oplaadpunten 
en gratis wifi. Bezoek ons Anjerpunt Beerze 
en de boulevard boven de koeien.

De Lourenshoeve  
Flierdijk 1
7683 RA Den Ham 
T 0546-672950 
info@lourenshoeve.nl 
www.lourenshoeve.nl 

Onze camping biedt plaats voor 15 caravans/
tenten met uitzicht over de  weilanden
aan de rand van het Zandstuvebos. Geniet
van ruimte, rust en gastvrijheid in het groene 
landschap. Prima sanitaire voorzieningen.

De Regge-Vallei
Meersendijk 32 
7683 PD Den Ham
T 0546-6703 / M 06-10899093
info@dereggevallei.nl
www.dereggevallei.nl 

Fietsen en wandelen door Vecht-Regge
natuurgebied. Start- & rustpunt voor uw
wandel- en fietstochten. Verharding onder
voortent. Overdekte fietsenstalling met 
oplaadpunt. Gratis WIFI.

Minicamping Rollecate  
Schapendijk 12
7715 PT Punthorst 
T 0529-482450 
info@minicampingrollecate.nl
www.minicampingrollecate.nl

Christelijke camping. (Sta)caravan verhuur. 

Staphorst en omstreken

De Kleine Weide 
Slagenweg 1
7788 AB Anerveen   
T 0524-561192 / M 06-26906556 
info@kleineweide.nl 
www.campingdekleineweide.nl

Vleesvee/zoogkoeienbedrijf, recreatieruimte 
met fiets- en wandelroutes, WiFi aanwezig.

Landhoeve de Zwiese 
Hardenbergerweg 23
7778 HP Loozen (Hardenberg)
T 0524-563200
info@dezwiese.nl
www.zwiese.nl

Uniek en landelijk gelegen, grote kampeer-
plaatsen, gratis wifi, rolstoelvriendelijk.
Directe ligging aan de Vecht en aan het 
(wandel-)natuurgebied de Loozensche
Linie. Veel wandel- en fietsroutes.

Mini camping 't Loozerveld 
Roskampweg 5 
7778 HJ Loozen, Gramsbergen  
T 0524-561262 
info@loozerveld.nl
www.loozerveld.nl 

Boeren camping, gelegen aan viswater, 
fietsroutes aanwezig. Verhuur caravan.

SVR Camping de Kleve 
Rheerzerweg 111
7795 DB Diffelen 
T 0523-237834
www.dekleve.nl

Kamperen midden op het boerenland,
genieten van de ruimte en de rust.

Minicamping Schottinck  
Molinksweg 1 
7691 PJ Oud Bergentheim  
T 0523-232482 
info@schottinck.nl
www.schottinck.nl

Incl. warm water, douche. Akkerbouwbedrijf.
Excl. toeristenbelasting.

Minicamping ‘De Eikenzoom’
Anerveenseweg 33
7788AG Anerveen 
M 06 20 11 10 23
info@eikenzoom.nl
www.eikenzoom.nl 

De Eikenzoom is een gezellige en rustig 
gelegen minicamping in Anerveen. 
Veel mogelijkheden om te wandelen en 
fietsen in de omgeving. De camping 
heeft veel moderne voorzieningen en 
seizoenspoducten uit eigen moestuin.

Grenszicht  
Radewijkerweg 70   
7791 RH Radewijk, Hardenberg  
T 0523-216365  
www.grenszicht.nl

Familiegericht. Ponyrijden gratis, 
boerengolfbaan. Veeteeltbedrijf, meehelpen  
is mogelijk.
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Ommen en omstreken

Camping De Vogelsangh
Nieuwe Hammerweg 8
7681 TV Ommen 
T 0546-673080 
camping@devogelsangh.nl

Bent u de ultieme natuurliefhebber en houdt 
u van rust en ruimte en wilt u wel de luxe van 
een goed, nieuw en degelijk toiletgebouw? 
Dan heeft u de perfecte camping in 

Overijssel gevonden. Het natuurgebied 
“Het Beerzerveld” dat zich kenmerkt door 
de zandverstuivingen, de jeneverbessen, 
vliegdennen en prachtige heide, vindt u 
in de achtertuin. Wat ooit begon in 1947 
als een “Boerencamping” is uitgegroeid 
tot een camping met 70 staplaatsen die 
de rust en sfeer heeft weten te behouden 
en een werkgroep die regelmatig het bos 
ingaat om “onze achtertuin” in oude staat 
te herstellen. Ondanks dat we gegroeid zijn, 
is de boerenvriendelijkheid is gebleven.

Emsland Camping  
Emslandweg 17
7731 RP Ommen  
T 0529-453084
info@emsland-ommen.nl
www.emsland-ommen.nl

Bosrijke omgeving, prachtige wandel-  
en fietsomgeving.

Boerderijcamping “Het Varsenerveld”  
Emslandweg 14
7731 RP Ommen  
M 06-21983895 (bel of whatsapp) 
www.varsenerveld.nl 

De boerderijcamping is met 25 ruime 
kampeerplekken kleinschalig. Hier ervaart u nog 
ouderwetse gastvrijheid van boer Hendrik-Jan en 
gastvrouw Gezina. Verblijft u liever niet in een 
tent, caravan of camper? Dan kunt u ook onze 
vakantiewoning ’t Bakhuus of B&B boeken. Het 
gezellige centrum van Ommen ligt op slechts 
drie kilometer van de Boerencamping.   
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Wandelen, fietsen, vissen of 
lekker helemaal niets doen in 
uw eigen luxe recreatiewoning
aan het water in Ommen.

Onze ruime, lichte Bungavans staan op 
royale kavels in een natuurgebied 
direct aan de Overĳ sselse Vecht, met  
keuze uit drie verschillende types 
bungavans met 1, 2 of 3 slaapkamers.

Kom onze showmodellen en occasions nu 
bezichtigen en koop de Bungavan van 
uw dromen!

Eerst genieten van ons park? Dat kan ook. 
Een selectie van onze Bungavans is ook te huur.  

Wĳ  zien u graag op Resort de Arendshorst,
of bezoek www.bungavan.nl voor
meer informatie.  

Uw eigen vakantiewoning?
Nu aantrekkelĳker dan ooit!

Resort de Arendshorst  

Arendhorsterweg 3A 
7731 RC Ommen 

 

T: 0529 453248
info@arendshorst.nl
www.arendshorst.nl

U koopt al een nieuwe Bungavan vanaf € 47.500,-




