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Groepsaccommodaties
tot 94 personen

Vakantiewoningen
tot 6 personen
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Beste lezer,

barbara trienen photography

Hopelijk kunnen we in 2022 weer volop laten
zien waar we in (Hof van) Twente goed in zijn!
Het gastvrij ontvangen van bezoekers en het
organiseren van uiteenlopende activiteiten en
evenementen; van groot tot klein. In Markelo
zijn ondernemers en vrijwilligers er in ieder
geval klaar voor om zoveel mogelijk weer op te
starten. Van toneelvoorstellingen in openluchttheater De Kösterskoele tot een heuse Grand Prix
op het motorcrosscircuit De Herikerberg.
En uiteraard verwelkomen onze ondernemers in de toeristische branche graag weer hun gasten voor één of meerdere
nacht(en) in de hotels, B&B’s en op de mooi gelegen campings. Hopelijk weten toeristen van buiten, onze mooie Hof ook dit jaar weer goed
te vinden. Het afgelopen jaar hebben zich weer mooie ontwikkelingen
voorgedaan op verschillende plekken. Natuurlijk dragen onze winkeliers en horecaondernemers met passie en plezier hun steentje bij
aan het Twentse gastheerschap en noaberschap, zodat iedereen zich
hier net zo thuis voelt als ik.
In Markelo en omgeving is het altijd goed toeven is ook mijn eigen
ervaring sinds acht jaar. Mooie fiets- en wandelroutes, een uitdagende mountainbikeroute voor de liefhebbers en niet te vergeten, het
eerdergenoemde motorcrosscircuit voor nog wat meer pk’s.
Hopelijk dit jaar ook weer een gezellige braderie of fair en wat te denken van het jaarlijkse Dorpsfeest in het laatste weekend van augustus.
Het feest van elkaar ontmoeten, een weekend vol van gezelligheid en
uiteraard de zondagse optocht moet toch weer eens door kunnen gaan.
Bent u nog niet zo bekend in Markelo en Hof van Twente? De vrijwilligers van Infocentrum Markelo die nauw samenwerken met HofMarketing zijn u graag te hulp. Ik wens u in ieder geval een goede tijd
in Machtig Mooi Markelo en onze prachtige Hof van Twente.
Ellen Nauta-van Moorsel,
burgemeester
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Welkom in Mooi Markelo, een natuurrijk
deel van de gemeente Hof van Twente
Dorp van de vijf heuvels
Markelo is bekend als het dorp van de vijf heuvels. Deze vijf heuvels
zijn zelfs afgebeeld in het wapen van de voormalige gemeente Markelo. Ook worden ze genoemd in het plaatselijke volkslied: ‘Pracht
van heuvels vijf in tal’. Deze vijf heuvels hebben allemaal raakvlakken
met de oude geschiedenis van Markelo. Het zijn de Friezenberg, de
Markeloseberg, de Dingspelerberg, de Hulpe en de Herikerberg.

De Friezenberg
Zo’n 13.000 jaar geleden werden hier de eerste mensen op Markelo’s
grondgebied gesignaleerd; jagers en voedselverzamelaars die tijdelijk
verbleven in zogenaamde kampementen. Ongeveer 6.000 jaar geleden vestigden rondtrekkende groepen zich hier als boeren. De oudste
nederzetting bestond uit een tiental boerderijen en behoorde volgens
deskundigen tot de oudste in Nederland boven de grote rivieren.

De Markeloseberg
Hier werd heel vroeger, tot ver na de middeleeuwen, elke nieuwe
Bisschop van Utrecht ingehuldigd als landheer van Twente. De Bisschop was in die tijd namelijk niet alleen de kerkelijk leider, maar ook
de baas en eigenaar van bijna heel Twente. Elke nieuwe Bisschop die
werd benoemd, kwam te paard vanuit Utrecht naar Markelo, terwijl
zijn leenmannen en vazallen vanuit heel Twente ook richting Markelo
trokken. Deze adel van Twente erkende dan het gezag van de nieuwe
Bisschop.

De Dingspelerberg
Deze berg was vroeger, gedurende de periode 350 tot 1200, een gerechtsplaats (ding betekent gerecht). Onder een lindeboom werd een
stuk grond afgebakend en daarbinnen gold de rechtsorde en deed de
rechter de uitspraak. Dertig jaar geleden is hier zo’n gerechtsplaats
nagebouwd. Deze fraai gelegen gerechtsplaats is tegenwoordig één
van de trouwlocaties in de gemeente Hof van Twente.
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De Hulpe
In de tijd dat Markelo nog katholiek was, was De Hulpe een waar bedevaartsoord. Men trok in mei en september naar de Kerk en naar de
Hulpe, waar een zogenaamd Heilig Bloedhuisken stond. Omstreeks
1600 werd Markelo officieel van de ene op de andere dag van katholiek, gereformeerd.
In 2009 werd, in het kader van Kerkepaden -Tichelroutes, op de Hulpe
aan de Hemmelweg ter herinnering aan de bedevaarten een Mariakapel gebouwd.

De Herikerberg
Het is met z’n 46 meter boven NAP de hoogste van de vijf heuvels.
Deze berg is bekend vanwege z’n galgenbelt. Vroeger werden hier de
misdadigers, die waren veroordeeld, opgehangen. Bij de bouw van de
uitkijktoren (Belvedère) in 1890 werden er geraamtes opgegraven.
bron: stichting heemkunde markelo

"Wijde verten schone dreven,
mooie luchten hoog verheven.
Pracht van heuvels vijf in tal,
natuurschoon is er overal.
Gele akkers, groene weiden,
Met de Schipbeek als een lint.
Dat met goed verzorgde wegen
Twente en Salland saam verbind."
Tekst uit Markelo’s volkslied

colofon wegwijs in markelo is een uitgave van stichting markelo promotie (smp)
en hofmarketing redactie en samenstelling smp, hofmarketing en infocentrum markelo

ontwerp burodaan grafische vormgeving, markelo fotografie fotostudio markelo, hofmarketing,
beeldbankhofvantwente.nl, gerrie eertink en burodaan. wijzigingen eventuele wijzigingen

doorgeven via info@infocentrummarkelo.nl of info@hofmarketing.nl. de organisatie kan niet

aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en onvolledigheden. voor de meest actuele
informatie over data en openingstijden zie: visitmarkelo.nl.
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Pluk uw eigen
bloemetje Geluk
* Tulpen pluktuin
* Zomerbloemen pluktuin

www.bloemetjegeluk.nl

vertentie Bloemetje Geluk_80x65 _2022.indd 1

Oude Borculoseweg 4 Markelo 06-15173575
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De Martinuskerk van de
Protestantse Gemeente Markelo
KERKPLEIN, PKN-MARKELO.NL
In het centrum van Markelo staat de Martinuskerk, een protestantse kerk. Het orgel
in de kerk neemt op de Nederlandse orgelkaart een unieke positie in. Dit Duitsromantische instrument is gebouwd door
Carl Haupt en is nog het enige overgebleven orgel van zijn hand. De twaalf gebrandschilderde glazen in de kerkramen zijn het bekijken zeker waard. Het centrale thema van alle
ramen is een uitbeelding van de verlossing van de
mens uit zijn zondige leven. Ook is in de kerk een eeuwenoud offerblok
te zien en het zandstenen doopvont stamt naar alle waarschijnlijkheid
uit de 14e eeuw. Het wordt nog steeds gebruikt. In de toren bevindt zich
een collectie bijzondere stenen en voorwerpen die uit de Markelose
bodem zijn opgegraven. Elke zondagmorgen wordt om 10.00 uur een
kerkdienst gehouden. Op 17 juli wordt er bij goed weer een openluchtdienst gehouden in openluchttheater De Kösterskoele.
Ook organiseert de kerk in juli en augustus op donderdagmorgen
Open Kerkdagen.
Meer Kerkelijke activiteiten
In de Martinushof, naast de kerk, is iedere donderdagmorgen van
9.30-12.00 uur een boekenmarkt.
In de Kringloopwinkel van de Martinuskerk ben je iedere donderdag van
harte welkom tussen 9.30 en 12.30 uur en ook iedere zaterdag tussen
9.30 en 13.00 uur. Op deze tijden kunnen ook spullen gebracht worden.
Voor grotere artikelen graag vooraf bellen.
Contactpersonen: Jan Nijland 0547-361952 en
Linie Welmer 06-11951057

De Mölle van Buursink (Molen De Hoop)
STATIONSSTRAAT 33, 7475 AL MARKELO, TEL. 0547-363069
MOLENVANBUURSINK.NL, MOLENVANBUURSINK@KPNMAIL.NL
Deze in 1991 fraai gerestaureerde molen staat in het hart van
Markelo. Het is een vroeg negentiende-eeuwse
stellingmolen, ingericht als graanmolen.
Vrijwilligers geven graag de nodige
uitleg en een rondleiding is dan ook
zeer aan te bevelen. Het naast
de molen in stijl gebouwde
‘Muldershoes’ biedt gelegenheid om tijdens een fiets- of
wegwijs in markelo
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wandeltocht even uit te rusten. Het ‘hoes’ is ook geschikt voor besloten
partijtjes, exposities en vergaderingen. In de molen is een leuke winkel
met een grote verscheidenheid aan meel, graan en natuurproducten.
Zo is het ambachtelijk pannenkoekmeel in de wijde omtrek populair!
Ook worden diervoeders en tuinbenodigdheden verkocht.
Geopend: zomertijd: dinsdag t/m zaterdag 9.00 tot 12.00 uur en 13.30
tot 16.30 uur. Wintertijd: dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 12.00 uur en
13.30 tot 16.00 uur; zaterdag 10.00-12.00 uur (’s middags gesloten).
Groepen ook op afspraak.

Museum Eungs Schöppe
GOORSEWEG 1A, 7475 BB MARKELO, TEL. 0547-363413, (NA 18.00 UUR)
EUNGSSCHOPPE.NL, INFO@EUNGSSCHOPPE.NL
In museum Eungs Schöppe in ‘Maarkel’ is o.a. één van de grootste
Twentse tentoongestelde klederdrachten te zien vanaf de periode
1820: knipmutsen, merklappen gemaakt tussen 1692 en heden, oefenlapjes, stoplappen, bruidsdoeken en Biedermeier patronen. Verder
is er een schitterende ingerichte betegelde authentieke woonkeuken
met o.a. een kabinet gevuld met een linnenuitzet, bedstee, weefkamer,
melkkamer met karninrichting, ´speene´, openhaard en wat er al zo
meer hoort in een oude boerenkeuken. Ook zijn er diverse oude gebruiksvoorwerpen en kleine landbouwwerktuigen te zien. Door middel
van een druk op de knop krijgt je uitleg in het Nedersaksisch of het Nederlands. In het voorjaar, de zomer
en het najaar worden speciale tentoonstellingen
georganiseerd. Zie informatie onder ‘activiteiten’ en op de website. Iedere donderdagmiddag in juni, juli, augustus en september van
13.30 tot 16.30 uur, worden binnen en/of
buiten demonstraties gehouden van oude
ambachten o.a. ‘dookroll’n´ en de bewerking
van vlas tot linnen.
Geopend: het gehele jaar tijdens de openingsuren van Infocentrum Markelo,
zie achterzijde van deze gids.
Contact: Ciska Zwiers
0547-363413 (na 18.00 uur)
Een aanrader: op afspraak
worden rondleidingen met
demonstraties verzorgd voor
groepen van minimaal 10
personen.
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Tichelmuseum Rohaan
TICHELWEG 4, 7475 MZ MARKELO, TEL. 06-20203941,
TICHELWAARKROHAAN.NL, INFO@TICHELWAARKROHAAN.NL
Je bent van harte welkom in het inspirerende museum met de gezellige theeschenkerij. De bewoners van Zorgboerderij Rohaan serveren
graag een kopje thee of koffie met een stukje zelfgemaakte taart of
koek, terwijl je ondertussen kennismaakt met de historie en cultuur
van deze unieke plek.
‘Een steenrijke historie met Twentse gastvrijheid’
Het Tichelmuseum in Markelo herinnert aan een bloeiende leemverwerkende industrie. Stichting Tichelwaark liep al jaren rond met het
idee om, op de plek waar een eeuw geleden deze industrie gevestigd
was, een historische herinnering terug te brengen. Maak kennis met
een rijke geschiedenis!
In de droogschuur is een werkplek gecreëerd voor mensen met een
verstandelijke beperking. Er worden allerlei activiteiten gedaan die bijdragen tot ontwikkeling en welzijn.
Geopend: april t/m oktober: maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur,
november t/m maart: woensdag en vrijdag 12.00-16.00 uur.

Landgoed Weldam
RENTAMBT WELDAM, DIEPENHEIMSEWEG 114, 7475 MN MARKELO,
TEL. 0547-272647, WELDAM.NL
Landgoed Weldam, gelegen in een schitterende bosrijke omgeving op
Markelo's grondgebied, is één van de grootste landgoederen van OostNederland. Dit eeuwenoude landgoed, met kasteel en de fraai aangelegde tuin met onder meer een doolhof als middelpunt, bestaat uit
bossen, akkers, weilanden, beken, karakteristieke lanen, monumentale
huizen en boerderijen. Aan de luiken, geschilderd in de kleuren zwart
en geel, kun je zien dat je te maken hebt met een gebouw van het landgoed. Naast een bomenroute zijn rondom het kasteel een drietal routes
met gekleurde paaltjes uitgezet. De tuin is te bezichtigen op werkdagen
van 9.00 tot 16.00 uur. Rondleidingen zijn op aanvraag mogelijk via:
info@weldam.nl. Het kasteel is niet toegankelijk.
Jaarlijks wordt bij het kasteel een English fair gehouden ten bate van
Anglican Church Twente; dit jaar op 10 september.

St. Mary’s Chapel
DIEPENHEIMSEWEG 102, 7475 MN MARKELO
Eén van de hoogtepunten op Landgoed Weldam is de St. Mary’s Chapel.
Het is een Engelse kapel die in 1900 werd gebouwd door de toenmalige
graaf Bentinck, destijds eigenaar van de landgoederen van Weldam en
Middachten. De kapel werd ontworpen door W.J. Weatherley. Aan de
kapel is duidelijk de Engelse bouwstijl van rond 1900 te herkennen, de
wegwijs in markelo
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Voskamp Wonen & Slapen
Grotestraat 28
7475 AX Markelo
t. 0547-362544
info@voskampwonen.nl
www.voskampwonen.nl

burodaan

wij geven
inhoud vorm

Ontwerp, websites, mailingen, magazine’s,
huisstijlen, familiedrukwerk, productie...
Een kleine greep uit wat wij doen. Creativiteit,
flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid daar
staan wij om bekend. Wij noemen dat ontzorgen,
heel normaal voor ons. Check burodaan.nl of
kom langs, gezellig.
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zgn. cottagestijl. De kapel heeft 140 zitplaatsen. Er wordt elke zondag
om 10.30 uur een Anglicaanse dienst gehouden. St Mary’s Chapel Weldam is ook een uitstekende trouwlocatie. Vele paren hebben in deze
rustige en romantische omgeving elkaar het jawoord gegeven tijdens
de kerkelijke inzegening van hun huwelijk.

Huis Verwolde
JONKER EMILELAAN 4, 7245 TL LAREN-GLD, GLK.NL/VERWOLDE
INFORMATIE: TEL. 0573-401825 OF VERWOLDE@GLK.NL
Op het mooi gelegen landgoed Verwolde staat een edelmanshuis omringd door een tuin, park en het
bosgebied Oranjewoud met vijvers en landbouwpercelen. Het onderhuis kun je met
een deelkaartje op eigen gelegenheid bekijken. Wie in het onderhuis
nieuwsgierig is geworden naar
het leven boven, kan mee met
een rondleiding door de sfeervol ingerichte vertrekken op
de hoofdverdieping en eerste
verdieping. De voormalige
keuken van het huis is nu een
theeschenkerij met een heerlijk terras aan het water waar
je koffie of thee met iets lekkers
kunt krijgen. In de kasteelwinkel
kun je terecht voor streekproducten
en leuke cadeautjes. De Oranjerie is
een prachtige locatie voor trouwerijen,
feesten en vergaderingen. Huis Verwolde ligt
aan de weg van Markelo naar Laren.
Geopend: van april tot en met oktober op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. Kijk voor openingstijden op de site. Feestdagen geopend, Koningsdag gesloten. Privérondleidingen op afspraak.

Landgoed Verwolde
JONKER EMILELAAN 5, 7245 TL LAREN-GLD
In vroeger tijden voorzag de moesgaard op het landgoed de bewoners
van Huis Verwolde van verse groenten en fruit. Op zeker moment is
dit in onbruik geraakt. Met de terugkeer van Julie van der Borch van
Verwolde - één van de dochters van de laatste baron en zijn vrouw
- naar het landgoed in 2008, is een begin gemaakt met het in ere herstellen van deze bijzondere plek. In 2012 won het plan voor het herstel
van de historische moesgaard de Natuur & Erfgoed Prijs. Tegenwoordig
is de moesgaard een plek waar mensen geïnspireerd raken en tot rust
wegwijs in markelo
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kunnen komen. Voor verbinding met jezelf, elkaar en
de natuur. In de sfeervol ingerichte landgoedwinkel worden producten verkocht die afkomstig
zijn uit de moestuin en diverse streekspecialiteiten. Ook worden moesgaarddiners en oogstdagen georganiseerd.
Informatie: Julie van der Borch:
julie@landgoedverwolde.nl of
06-28773850, landgoedverwolde.nl

De Borkeld
GRAFHEUVELS OP DE BORKELD
De Borkeld is een afwisselend natuurgebied tussen Holten, Rijssen en
Markelo en sinds kort onderdeel van
het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
& Twents Reggedal. Je vindt er de grootste
jeneverbesstruweel van Nederland. Maar De
Borkeld is eveneens een archeologisch reservaat.
Zo hebben jagers zo’n 13 duizend jaar geleden hier hun stenen werktuigen achtergelaten. Ook zijn er nederzettingen en grafheuvels gevonden
die tussen de 4.000 en 6.000 jaar oud zijn. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en Staatsbosbeheer hebben in 1977 een
tiental grafheuvels gerestaureerd. Ze zijn herkenbaar als ‘hobbels’ in
het landschap. Er loopt een mooie wandelroute die je naar het hoogste
punt, de Friezenberg, brengt. Hier kijk je vanaf 40 meter hoogte uit over
de heidevelden en zie je de grafheuvels. Aan de rand van het gebied is
informatieboerderij ’n Witten.

Infoboerderij ’n Witten
BORKELDWEG 17, 7475 RV MARKELO, INFOWITTEN@GMAIL.COM
In de informatieboerderij geeft de permanente tentoonstelling een goed
beeld van het omliggende natuurgebied De Borkeld. In het natuurgebied
De Borkeld zijn de dagcamping en de informatieboerderij van Staatsbosbeheer te vinden. De vaste tentoonstelling gaat over het omliggende natuurgebied, daarnaast is er een verzameling zwerfstenen, een
herkenningstuin en een nectarkroeg.
Het bezoekerscentrum is geopend vanaf half mei tot eind september
op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Schaapskudde op De Borkeld
PARKEREN: BORKELDWEG 17, 7475 RV MARKELO,
BORDJES VOLGEN
In dit fraaie natuurgebied graast een prachtige kudde Drentse Heideschapen. Deze schapen worden ingezet om door middel van begra14
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zing de natuur te behouden. Het is zeker de moeite
waard om tijdens een wandel- of fietstocht over De
Borkeld de herder met zijn kudde te bezoeken. De
herder beantwoordt graag je vragen.

Labyrint op De Borkeld
Bij de schaapskooi is een Labyrint. Sinds mensenheugenis spreken labyrinten tot onze verbeelding, op alle continenten en in alle culturen. Altijd
zijn het rustpunten in ons hectische bestaan. Dit Labyrint is gerelateerd aan zon, maan en sterren en aan de
zomer- en winterzonnewende. Een unieke plek, waar cultuur
en natuur samenkomen.


GPS-route
over De Borkeld: De historie gaat
voor je leven
Dit natuurgebied kent een rijke historie. Helaas is deze geschiedenis
niet overal meer zichtbaar. Vanaf Camping ‘De Bovenberg’, Bovenbergweg 4, kun je een GPS-route lopen en ga je terug in de tijd om de
verborgen verhalen te ontdekken. Download van te voren wel even de
app Natuurlijk Cultuurrijk.

Cultureel Centrum Het Beaufort
BURG. DE BEAUFORTPLEIN 1, 7475 AG MARKELO,
HETBEAUFORT.NL, INFO@HETBEAUFORT.NL
Cultureel Centrum Het Beaufor is het voormalige gemeentehuis van
de gemeente Markelo en is gebouwd in 1872. Het is vernoemd naar
Jonkheer mr. A.J. de Beaufort, burgemeester van Markelo van 1948
tot 1966. Toen de gemeente Markelo in 2001 deel ging uitmaken van de
gemeente Hof van Twente, kwamen stemmen vanuit de bevolking om
het karakteristieke pand voor de Markelose gemeenschap te behouden.
Het Beaufort is nu een cultureel centrum en beschikt over verschillende zalen die voor velerlei activiteiten inzetbaar zijn, zoals: kunst,
cultuur, educatie, muziek, film en ontspanning.
Geopend: tijdens activiteiten en op afspraak.

Mariakapel op De Hulpe
HEMMELWEG, MARKELO
Vanaf het ontstaan van de kern Markelo in
de Middeleeuwen tot circa 1620 stond op
De Hulpe een Mariakapel met een wonderdadig beeld waar de moeder van Jezus werd aangeroepen onder de naam
‘Onze Vrouwe ter Hulpe’. De Hulpe is één
van de heuvels rond Markelo. De kapel en
wegwijs in markelo
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Wij bieden u een oase van rust in onze gerestaureerde,
monumentale 18e eeuwse boerderij, waar u de schoonheid
van het Twentse platteland kunt beleven.
Wij zijn een prima vertrekpunt voor wandel- en fietstochten
in de regio en in de diverse natuurgebieden.
Het fietsroutenetwerk Twente loopt langs de boerderij.

Linda & Hennie Boswinkel - Kolhoopsdijk 1 - 7475 TL MARKELO
www.landgoedkolhoop.nl - (0547) 27 16 29 - info@landgoedkolhoop

06 - 53 165 775
www.ongediertebestrijdingschorfhaar.nl
Specialist in het bestrijden van
ongedierte zoals: muizen, ratten,
wespen, insecten, houtworm,
boktor en andere plaagdieren

ONTDEK HUIS
VERWOLDE!
Beleef ‘t in de Achterhoek

open van april t/m oktober | www.glk.nl/verwolde
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De Hulpe hadden een belangrijke functie bij de rechtspraak. In het kader
van de cultuurhistorische wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes is in
2009 ter herinnering aan de historie van Markelo als bedevaartsoord op
De Hulpe weer een kapel gebouwd. Te voet en met de fiets is de kapel
bereikbaar via de Hemmelweg (ingang Nachtegaallaan) of via de Stokkumerweg. Met de auto is de Mariakapel niet bereikbaar.
Geopend: zomer van 8.30 tot 20.30 uur - winter van 9.00 tot 18.00 uur.

Onderduikershol
KERKWEG, MARKELO
In de Tweede Wereldoorlog probeerden sommige Joden aan de vervolging door de Duitsers te ontkomen door onder te duiken. De familie
Hoek uit Goor zocht bescherming in een ondergronds hol in één van
de ‘loo-bosjes’ op de Stokkumer Es, dat met hulp van enkele goedwillende bekenden werd gegraven. Het gezin, zes personen, heeft van
begin 1943 tot oktober 1944 hierin ondergedoken gezeten; zonder wc
of stromend water, gas en elektriciteit en afhankelijk van diegenen die
onder meer eten kwamen brengen. De Stichting Cultuur Historische
Elementen Rondom Markelo heeft in 2013 een reconstructie van dit
onderduikershol gemaakt, waardoor dit stukje geschiedenis in herinnering blijft. Hierbij is medewerking verleend door de familie Hoek,
waarmee zij alsnog hun dankbaarheid aan alle behulpzame Markeloërs
wil tonen. Het onderduikershol is te bezichtigen in het bos tussen de
Kerkweg en De Hulpe en staat als nummer 44 aangegeven op de kaart
van de Kerkepaden-Tichelroutes.

Provinciaal Verzetsmonument Overijssel
MARKELOSE BERG, BERGWEG, VOLG DE
BEWEGWIJZERING RICHTING MONUMENT
In 1946 werd het initiatief genomen om te
komen tot een gedenkteken voor alle omgekomen verzetsstrijders in Overijssel.
Beeldhouwer Titus Leeser uit Ommen
maakte een monument bestaande
uit drie natuurstenen zuilen. Aan
de zijkant van elke zuil is een figuur geplaatst die symbool staat
voor de verschillende groepen uit
het verzet; de linker man verbeeldt
het ongewapende verzet, de vrouw
in het midden staat voor de vrouw
in het verzet en symboliseert geloof
en vertrouwen, de man rechts verbeeldt
het gewapende verzet. Op de zuilen, de
beeldhouwer vergeleek ze met de bladzijwegwijs in markelo
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den van een boek, zijn de namen aangebracht van 470 omgekomen
verzetsmensen uit Overijssel.
Op de middelste zuil staat een gedicht van Victor E. Van Friesland;
Toen ’t land werd onderdrukt,
geplunderd, uitgemoord,
Hebben ze alleen maar
de innerlijke stem gehoord.
Hoezeer bedreigd, gejaagd,
bekneld in wreedsten nood,
Volgden zij slechts een weg:
hun trouw tot in de dood.
Op 4 mei vindt hier jaarlijks de Provinciale
dodenherdenking plaats.

Gemeentelijk
Verzetsmonument
Markelo
BURG. DE BEAUFORTPLEIN, MARKELO
Het monument herinnert de
inwoners van Markelo aan de
Tweede Wereldoorlog en aan
de strijd tegen de bezetter. De
bronzen sculptuur van 2 meter
hoog en 1 meter breed is ontworpen door Norman Burkett en onthuld
op 4 mei 1990. Op het monument staan
de namen van 42 oorlogsslachtoffers.

Kaasplein
HET CENTRUMPLEIN VAN MARKELO
In 2014 werd het voormalige
kaasfabriekterrein
door
de
Gemeente Hof van Twente aangekocht. Met een bijdrage van de
Provincie Overijssel werd ruimte
gecreëerd voor herontwikkeling van
het plein. Het plein is ingericht als
een openbaar verblijfsgebied (centrumplein). De inwoners van Markelo
mochten meedenken en konden zo hun visie geven. Het resultaat is een ontmoetingsplek
voor gezellige, leerzame en functionele evenementen
en activiteiten voor jong en oud. De pekelbaden zijn behouden gebleven
18
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voor een speel- en sportplek. In het overige wat in tact is gebleven van
het historische, industriële pand worden units verhuurd en anderszins
geëxploiteerd. Er bevindt zich inmiddels een bibliotheek, fotostudio,
atelier voor bruidsmode en een uitzendbureau.

Solarboom
Op het Kaasplein is een metalen boom geplaatst voorzien van negen zonnepanelen waar bewoners,
bezoekers en toeristen gratis de e-bike kunnen opladen. De gemeente wil met het
plaatsen van de Solarboom het thema
duurzaamheid zichtbaar maken in het
straatbeeld.

 tichting Maarkels
S
Landschap
In 2002 is de Stichting Maarkels Landschap opgericht. De stichting wil belangen
van het streekeigen landschap in Markelo
behartigen door het initiëren en uitvoeren van
projecten over erf & bouw, landschap en bewoners.
De projecten worden samen met boeren, burgers en bedrijven in het
buitengebied van Markelo uitgevoerd. Zij bepalen immers
voor een groot deel hoe het landschap eruit ziet.
Bij Infocentrum Markelo aan de Goorseweg 1, zijn informatieve boekjes te
koop zoals bijvoorbeeld Omstreeks
Markelo, Dwarsritschöppes in
Markelo, van herbestemming
naar hergebruik en Het eetbare erf.

wegwijs in markelo
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 Museum Eungs Schöppe
GOORSEWEG 1A, 7475 BB MARKELO, 0547-363413
EUNGSSCHOPPE.NL, INFO@EUNGSSCHOPPE.NL
PERMANENTE TENTOONSTELLING
'Ecologisch is toch heel logisch’
Momenteel is er veel belangstelling voor een eigen groentetuin en eigen energie. Maar wist je wel dat men in de 17e en 18 eeuw al lang
zelfvoorzienend was? De boerin werkte volop mee, zij hielp op het land
met het binden van de halmen en garven en zorgde voor het ‘vesperen’ tijdens de oogst. Thuis onderhield ze de woning, de moestuin en
’s winters spinde zij draden van het vlas, die later werden geweven
tot rokken. Er waren boeren die zich specialiseerden in het maken van
o.a. klompen, bijenkorven van twijg en biezen stoelmatten, om wat bij
te verdienen naast de boerderij. Een bezem werd gemaakt van rieze;
dunne takjes hout. Het maken van een rieze, en nog vele andere ambachten, zijn te aanschouwen op de donderdagmiddagen in de zomer.

VOORJAARSTENTOONSTELLING
In april bestaat museum Eungs Schöppe 50 jaar en dat wordt gevierd!
Ga mee terug in de tijd tijdens de speciale voorjaarstentoonstelling.
Bekijk oude foto's en luister naar de mooiste verhalen.
Geopend in de weekenden van 23 en 24 april en 29, 30 april en 1 mei
van 13.30 tot 16.30 uur.Overige dagen geopend tijdens de openingsuren
van Infocentrum Markelo. Zie achterzijde van deze gids.

HERFSTTENTOONSTELLING
‘Uit de verzameling van’
In het najaar is er een unieke verzameling van Johan Sanderman te
zien ‘Gesmede hoefijzers en de geschiedenis van Markelose smederijen’.
Geopend in de weekenden: 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 en 30 oktober
van 13.30 tot 16.30 uur. Overige dagen geopend tijdens
de openingsuren van Infocentrum Markelo. Zie
achterzijde van deze gids.

Creatieve Dag
TWEEDE PINKSTERDAG 6 JUNI: 11.00-17.00 UUR,
TERREIN RONDOM HERBERG DE POT, POTDIJK 9,
7475 SL MARKELO
Traditiegetrouw organiseert de AutoSportVereniging Markelo (ASVM) op tweede Pinksterdag een creatieve dag rondom
Herberg de Pot aan de Potdijk. Een gezellige
dag voor jong en oud met onder meer een rommelmarkt, oude tractoren en een muzikaal randgebeuren.
20
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S
 tichting Wielersport Markelo
Jaarlijks
organiseert
Stichting
Wielersport Markelo de wielerronde
van Markelo, de fietsvierdaagse
Markelo en de ATB-tocht.

F
 iets4daagse Markelo
DINSDAG 21 JUNI T/M VRIJDAG 24 JUNI
De pedalen op! Geniet vanaf het
stalen ros vier dagen van Markelo en haar omgeving. Tijdens de
fiets4daagse kan worden gekozen
uit de volgende afstanden: 30, 40 en
60 km. De routes zijn geheel bepijld en
deelnemers krijgen een routebeschrijving
mee. Je fietst door prachtige en afwisselende
natuurgebieden in Markelo en omgeving. De start is
dagelijks tussen 9.00 en 14.00 uur voor de 45 en 60 km en tussen 9.00
en 15.00 uur voor de 30 km. Uiteraard is het ook mogelijk om te kiezen
voor dagdeelname.
Start: Grand café De Kroon, Taets van Amerongenstraat 15.
Informatie en inschrijving: wielersportmarkelo.nl.
Meer evenementen van Stichting Wielersport Markelo
» 17 juni Wielerronde: locatie centrum Markelo
» 17 juni Midsummer bike event
» 21 augustus Zomertoertocht Markelo: start tussen 9.00-10.00 uur
Dieka van de Kruusweg
» 18 december ATB-toertocht: start tussen 9.00-10.00 uur bij
sporthal De Haverkamp

O
 penluchttheater De Kösterskoele
POTDIJK 9, 7475 SL MARKELO, KOSTERSKOELE.NL, INFO@KOSTERSKOELE.NL
Stichting Openluchttheater De Kösterskoele in Markelo staat vooral
bekend om haar openluchtspel dat jaarlijks in juli wordt gehouden. De
personages, vele figuranten en de levende have staan garant voor een
spel met een boeiend verhaal, met humoristische, maar ook serieuze
scenes.
Data uitvoeringen: 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 en 30 juli
Kaartverkoop vanaf 1 juni: Infocentrum Markelo, tel. 0547-760015
Meer evenementen in De Kösterskoele
Zondag 22 mei: Hof van Twente Triathlon
Dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni: Wandel4daagse Markelo
Zondag 18 september: Koelefair; streek- en brocantenmarkt
wegwijs in markelo
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voor actuele agenda informeer bij infocentrum markelo of kijk op visithofvantwente.nl/agenda

EDELSMID

Burgemeester Korthals Alteslaan 1 - 7475 DA Markelo
0547-851388 - 06-48195255
info@diedeperrier.nl - www.diedeperrier.nl

Buu & Buur
Eten en drinken

Er even lekker tussenuit?
Vakantiehuisjes, camper- en kampeerplaatsen

Telefoonnummer
receptie:
0547-361200

Adres:
Potdijk 8
7475 SL Markelo
Hessenheem.nl
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ACTIVITEITEN

M
 otorclub Ons Genoegen
Rond 1900 waren in Hof van Twente meerdere steenfabrieken. In die periode is overal leem/klei afgegraven
om stenen van te bakken.
Zo zijn op diverse plekken leemkuilen ontstaan.
De leemkuilen op de Herikerberg tussen
Markelo en Goor kregen bekendheid toen
Motorclub Ons Genoegen er jaarlijks wedstrijden ging houden. De club werd in 1932 opgericht en de jaarlijkse behendigheidswedstrijd
werd al gauw een terreinwedstrijd. In 1954
werd de eerste Grand Prix verreden. Nu 90 jaar
later is de club nog steeds actief met het organiseren van evenementen op wereldniveau. Door
die inspanningen is Markelo wereldwijd bekend op het
legendarische circuit ‘De Herikerberg’.
Voor dit jaar staan op de kalender (onder voorbehoud):
» 23 en 24 april: Grand Prix Zijspan
» 5 t/m 11 juni: Expositie '90 jaar Internationale Motorcross Markelo' in
Cultureel Centrum Het Beaufort; Info: motorcrossmarkelo.nl
» 9 en 10 juli: Cross Country
» 17 en 18 september: Uitwissel en Classics
» 6 november: Off the Road Markelo

F
 ood Goan Markelo
FOODFESTIVAL, KAASPLEIN MARKELO, 13 AUGUSTUS
Op zaterdag 13 augustus kun je van
16.00 to 22.00 uur good goan
op ‘Food Goan’. Verschillende
(Markelose) ondernemers bieden
heerlijke gerechtjes aan vanuit
de foodtrucks en kraampjes
rondom het openluchtrestaurant. Samen genieten van
een drankje, allerlei lekkere
gerechten en luisteren naar
live-muziek, wat wil een mens
nog meer? Voor de kinderen is er
natuurlijk ook vermaak en allerlei
lekkers!
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Hogedijk 8, Markelo • 0547-700230 • kattenbergsehoeve.nl
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Experts in gebiedsontwikkeling

- visie en strategie – projectmanagement – organisatie - participatie –

Bed & Breakfast
High tea bij: Alpaca’s,
ezels & minipaardje
E-Chopper verhuur
Alpacawandeling
Welmersweg 6, 7475 NZ Markelo

info@hoevezandbelt.nl

www.hoevezandbelt.nl

info@marb.nl • www.marbconsultancy.nl

0547 225 555

ACTIVITEITEN
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Dorpsfeest Markelo
26, 27 EN 28 AUGUSTUS
Een echte traditie: Dorpsfeest Markelo.
In het laatste volle weekend van augustus wordt het Kaasplein omgetoverd tot Dorpsfeestplein. Midden in
de kern van ons mooie dorp verreist
daar een grote feesttent met er om
heen een gezellige kermis. De hele
dag wordt er tot in de vroege uurtjes
dorpsfeest
feest gevierd. Donderdagavond wordt
MARKELO
begonnen met de biljartfinale, vrijdagmiddag een borreluurtje, op zaterdagochtend
FestiFun voor de jongsten, zaterdagmiddag vogelschieten en op zondagochtend Frühshoppen. Zondagmiddag is er een
prachtige allegorische optocht, waarbij de schutterskoning, biljartkoning en -koningin een prominente plaats innemen voor in de stoet van
praalwagens. Informatie: dorpsfeestmarkelo.nl

M
 anege Snorrewind
MANEGE SNORREWIND, BORKELDWEG 1, 0547-361471
SNORREWIND.NL, INFO@SNORREWIND.NL
Manege Snorrewind is gelegen nabij natuurgebied De Borkeld in Markelo. Het is een volwaardig en sfeervol paardensport- en recreatiecentrum. Onlangs is hier het Eventing Experience Twente geopend.
Zowel de beginnende als de geoefende ruiter kan hier terecht voor
passende instructie, sportbegeleiding, stalling en
ontspanning, op eigen paard of pony of van
de manege. Groepen, met of zonder
binding met paarden, kunnen gebruik
maken van een moderne en functionele accommodatie voor overnachting. Meebrengen van eigen
paarden en pony’s kan ook.

E
 venting Experience
Twente
Het oefenterrein voor crosscountry
beschikt over natuurlijke hindernissen, zoals een grote waterbak, wallen,
greppels en heggen op verschillende niveaus. Er kan het hele jaar worden getraind,
voor zowel beginner als gevorderd; met eigen
paard of een paard van de manege. Er zijn ook regelmatig wedstrijden.
Kijk voor actuele gegevens op eventingexperiencetwente.nl
wegwijs in markelo
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Aandacht voor elkaar
op Finspark Herikerberg

Nieuw

20 Luxe glamping tenten
deels met hottub

Finspark Herikerberg - Driebelterweg 2, 7475 NA Markelo

+31(0)85 4010 399 - www.herikerberg.nl

Luxe vergaderlocatie voor een
meerdaagse training,
brainstormsessie en cursus.

Onze sfeervolle en inspirerende accommodatie ligt in een bosrijk
gebied tussen Markelo en Goor en is voorzien van 9 slaapkamers
met eigen badkamer.

Finspark Herikerberg - Driebelterweg 2, 7475 NA Markelo

+31(0)85 4010 399 - www.herikerberg.nl

ACTIVITEITEN
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B
 eleefboerderij De kleine Carrousel
KOEBUSHORST 7, 7245 TD LAREN, 0573-221306
DEKLEINECARROUSEL.NL, INFO@DEKLEINECARROUSEL.NL
Heb jij zin om met je gezin, familie en/of vrienden een leuk dagje naar
een kinderboerderij te gaan? Of wil je een kinderfeestje of schoolreisje
organiseren? Kom dan naar Beleefboerderij De kleine Carrousel. Hier
kun je onder meer spelen op de speelweide en dieren
aaien. Naast de speel- en kinderboerderij kun
je op het terras uitrusten en/of van een
lunch genieten in de lunchroom.
Geopend: 1 april tot 1 november:
ma. wo. do. vrij. 10.00-17.00 uur,
za. en zo. 10.00-18.00 uur. Dinsdag gesloten. 1 november tot
1 april: wo. vrij. za. zo. 10.0016.00 uur. Ma. di. do. gesloten.
Schoolvakanties: alle dagen
geopend. Feestdagen: geopend, met uitzondering van
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

C
 ultuur in de Schuur
Muziek op de Welle
OUDE BORCULOSEWEG 7, 7475 NE MARKELO
0547-364842, CULTUURINDESCHUUR.NL,
INFO@ CULTUURINDESCHUUR.NL
In de gerestaureerde schöppe vinden incidenteel, met name in de winterperiode, sfeervolle huisconcerten plaats. Hiervoor zoeken de initiatiefnemers naar interessante muziek en wordt
af en toe iets voor jonge musici georganiseerd.

S
 pellenboerderij
De Smitshoeve
RIJSSENSEWEG 31, 7475 VE
MARKELO, 0547-362713,
DESMITSHOEVE.NL
Bij De Smitshoeve kun je diverse spellen spelen. Wat
dacht je van een potje weidegolf, voetgolf of discgolf? Ook
pijl- en boogschieten, luchtbuksblaaspijp- en klootschieten is een
mogelijkheid. Je kunt ook terecht voor
wegwijs in markelo
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familie-, bedrijfs- en kinderfeesten. Tevens zijn de spellen te huur.
Geopend: april, mei, september en de herfstvakantie: woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur. Juni t/m augustus
dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur. Buiten de genoemde maanden op
afspraak.

E
 zeltripje bij Ezelstal Barg Dieks
BEUKENLAANTJE 8, 7475 SK MARKELO, 0547-364906 OF 06-28047786
EZELTRIPJE.NL, INFO@EZELTRIPJE.NL
Een dagje natuurlijk buiten recreëren. Ontspan en verken het Markelose
landschap in gezelschap van een ezel. Ezelstal Barg Dieks ligt net buiten Markelo in het groen. Naast de stal is een moestuin en fruitgaard.
Als je bij de wandeling een picknick boekt, worden de groenten en fruit
verwerkt in de picknick! Je kunt kiezen uit twee routes, één van 3,5 km
en één van 7,5 km, waarbij je de natuur rondom Markelo ontdekt, het
drukke leven even loslaat en vooral geniet!

A
 lpaca's en E-choppers bij Hoeve Zandbelt
WELMERSWEG 6, 7475 NA MARKELO, 0547-225555
HOEVE ZANDBELT.NL, INFO@HOEVEZANDBELT.NL
Op pad met de alpaca's
Bij Hoeve Zandbelt kun je wandelen met alpaca's, in combinatie met
een high-tea of borrelplank. Eén dag in het weekend of in de vakantie
staan de alpaca's klaar om er op uit te gaan. Vaker kan niet, het moet
ontspannend voor ze blijven en van tijdsdruk houden ze niet. Wil je er
ook graag op uit met een alpaca? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Goed om te weten: er gaat een begeleider
mee.
Toeren met een E-chopper
Geruisloos toeren door de omgeving. Huur de hippe E-chopper en
toer door de prachtige omgeving en geniet! Je kunt je eigen
route bepalen. Een E-chopper
is een snorscooter, daarom
hoef je geen helm te dragen.
De maximumsnelheid is 25 km
per uur.
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A
 telier Jan Broeze
ENTERWEG 10, 7475 TK MARKELO, JANBROEZE.NL
Jan Broeze (1896-1983) was een bevlogen Twentse kunstschilder van
boeren komaf uit de buurtschap Elsenerbroek tussen Goor en Enter.
Zijn atelier is gerenoveerd en te bezichtigen als de deur openstaat. De
toegang is gratis. Veel schilderijen van hem zijn bewaard gebleven in de
Stichting Collectie Jan Broeze.

P
 luktuin Bloemetje Geluk
OUDE BORCULOSEWEG 4, 7475 NE MARKELO, 06-15173575
BLOEMETJEGELUK.NL, INFO@BLOEMETJEGELUK.NL
Wat is er leuker dan zelf je boeket samenstellen in de pluktuin van
Bloemetje Geluk. De tulpenpluktuin opent begin april, de exacte datum
is afhankelijk van het weer. Uit een prachtige bloemenzee kun je zelf
je voorjaarsboeket samenstellen. Na het tulpenseizoen in april zijn er
vanaf juli kleurrijke zomerboeketten te plukken, met o.a. dahlia, zinnia,
lathyrus, korenbloem, dille, rudbeckia, gladiolen en zo meer. Je vindt
de pluktuin in de buurtschap Stokkum.
Een leuke activiteiten voor jong en oud. Bij aankomst ontvang je een
plukmand en tangetje.
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Begeleid, adviseert en ontzorgd bij
de aankoop van uw nieuwe woning.
iesbeth

olenkamp - eubels

T: +31(0)6-54950133 E: info@lmgmakelaar.nl
WWW.LMGMAKELAAR.NL

NUMMER 15
Een lekkere kop koffie of thee met
een heerlijk stuk zelfgemaakte
appeltaart.
Stel je eigen pakket samen met
onze verschillende soorten koffie,
thee, bonbons, wijnen, speciaal
bieren, delicatessen, Bunzlau
Castle en kado’s.
Het kan allemaal bij Nummer 15 in
het centrum van Markelo.
GROTESTRAAT 15, 7475 AZ
MARKELO | 0547-388033
NUMMER15MARKELO.NL

Activiteiten 2022
22 MEI
Hof van Twente Triatlon
31 MEI t/m 3 JUNI
Avond4daagse
15, 16, 18, 20, 22, 23,
25, 27, 29 en 30 JULI
Openluchtspel
18 SEPTEMBER
Koelefair

Manege en groepsaccommodatie Snorrewind

www.kosterskoele.nl
www.kosterskoele.nl
Borkeldweg 1
7475 RV Markelo

Paardrijden voor iedereen
vanaf 4 jaar
Recreatief of wedstrijdgericht:
Dressuur, springen, cross, buitenrit
Pensionstalling en
groepsaccommodatie
Thuisbasis van Stichting
Paardrijden Gehandicapten

ROUTES
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Routes zijn te koop bij VVV Informatiepunt Markelo.
Diverse route's zijn ook te downloaden via visitmarkelo.nl

Wie Markelo zegt, zegt natuurschoon! Zo mooi en puur. Markelo is
één van de oudste dorpen in Twente en omringd door wel zeven heuvels: Markeloseberg, Friezenberg, Herikerberg, Kattenberg, Apenberg, Dingspelerberg en De Hulpe. Denk nu niet gelijk aan intensieve
klimtoestanden, maar meer aan een glooiend landschap waar het
prima fietsen en wandelen is.

Wandelroutes
De afgelopen jaren hebben heel veel mensen de wandelschoenen
aangetrokken en lijkt wandelen populairder dan ooit.
» Wandeling Markeloseberg: uit de wandelgids 'Twentse Wallen'
van Truus Wijnen. Deze wandeling die 13 km lang is, is zelfs door
de Wandelzoekpagina in 2018 uitgeroepen tot de mooiste van Nederland. De Markeloseberg (40 m), daar begint het allemaal mee
op deze route. Amper begonnen aan de wandeling, met start in het
centrum van Markelo, sta je al op genoemde berg en kun je genieten van prachtige vergezichten. Door de strategische ligging was
Markelo een plek waar in de Tweede Wereldoorlog veel gebeurde.
Langs de route stille getuigen, loopgraven en gedenkplekken. De
wandelpassages langs de Schipbeek en buurtschap Stokkum zorgen voor de afwisseling.
» Bankenroute Markelo: een wandeling van ± 3 km langs banken
met verrassende vormen en landschappelijke en dorpse uit- en
doorzichten.
» Kerkepaden-Tichelroutes: cultuurhistorische wandeling van
± 23 km. Met de Kerkepaden-Tichelroutes wordt verwezen naar
de oude historie van Markelo, als bedevaartsoord en Markelo in de
Tweede Wereldoorlog. Er is ook een kortere wandeling van 7,5 km.
» Kuierroute Markelo is een wandeling van ± 20 km rondom Markelo.
» IVN: het ommetje Markelose Berg: een leuke korte wandeling
rondom Markelo van 2,6 km.
» Vier wandelroutes rondom Markelo: lengte 5 tot 10 km.
» Gemarkeerde routes: startpunten: dagrecreatieterrein De Borkeld,
Friezenberg, Landgoed Verwolde, Landgoed Het Weldam, Infocentrum Markelo.
» Wandelnetwerk Twente biedt een veelvoud aan bestaande en
nieuwe wandelroutes en kent een uniforme bewegwijzering die
knooppunten met elkaar verbindt. Het wandelnetwerk voert je over
de mooiste paden. Voor Infocentrum Markelo, waar knooppunt U61
start, staat een bord met de routes in en om Markelo. Kijk voor de
online routeplanner ook op visithofvantwente.nl.
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Fietsroutes
» Hof van Twente Fietsroute: een prachtige bewegwijzerde fietsroute
door Hof van Twente, op te splitsen in delen. De route volgt het knooppuntensysteem.
» 7 verschillende beschreven fietsroutes rondom Markelo start bij Infocentrum Markelo, lengte 22 tot 38 km.
» Een aantal fietsknooppuntroutes rondom Markelo.
» Boerenervenroute: een route langs boerenerven gelegen in de voormalige marken Markelo en Stokkum. De geschiedenis van de erven wordt
in de routebeschrijving beschreven. Langs de fietsroute zul je diverse
typen boerderijen in de traditionele bouwstijl zien. Lengte 17 km.
» Sporen van de Tweede Wereldoorlog: de totale lengte van de route
bedraagt 60 km. Deze kan eventueel opgesplitst worden in verschillende delen: a. verkorte route van 43 km (zonder een lus van 17 km
over het Weldam) b. eerste helft van 31 km c. tweede helft van 31
km. In een handzaam gidsje worden 50 aandachtspunten beschreven
die aan de route liggen en is een routebeschrijving en een plattegrond
opgenomen. De gids is te koop bij Infocentrum Markelo, Boekhandel
Prins,‘t Wapen van Markelo en Landgoed Kattenbergse Hoeve.
» Fietsknooppunten: in Twente ligt een bewegwijzerd fietsroutenetwerk. Je kunt zelf eindeloos veel fietsroutes maken met behulp
van de knooppunten in elke gewenste afstand. Bij VVV Informatiepunt Markelo is knooppunt 26. Op visithofvantwente.nl kun je ook
je eigen route samenstellen.

MTB-routes
De MTB-route-Markelo is een route van 30 km rondom Markelo
met ca. 200 hoogtemeters. De route wordt aangegeven d.m.v. het
internationale MTB-teken. Er kan gestart worden bij: Zalencentrum
De Haverkamp, camping Bergzicht en café restaurant De Viersprong.
Voor meer informatie: www.facebook.com/mtbroutemarkelo. De
route is een onderdeel van het MTB netwerk. De kaart is te koop bij
Infocentrum Markelo of stel je route samen op visithofvantwente.nl.
Tip: Train je techniek in het Bike-Fun Park ’t Doesgoor in Goor.
Als je de MTB-route Markelo fietst, kom je er vanzelf langs.

Wielrenroute
Twee fanatieke fietsers van de Twickeltrappers uit Delden hebben de
Hof van Twente Fietsroute geschikt gemaakt voor wielrenners. Zo
kun je ongehinderd doortrappen. De route wijkt af van de traditionele
fietsroute, zodat je niet gehinderd wordt door zandpaden en andere
obstakels en toch op de racefiets kunt genieten van Hof van Twente.
Natuurlijk gaat de route ook door Markelo. Download de route (GPX)
via visithofvantwente.nl/routes/wielrennen.
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Autoroutes
» Hof van Twente Autoroute: Je kunt kiezen uit drie rondritten, A, B
en C. Deze routes zijn verdeeld over de gemeente Hof van Twente.
Route A is ± 65 km en kan zowel in Delden, Bentelo als in Goor
worden gestart. Route B heeft een lengte van ± 60 km en begint
in Markelo. Route C is ± 48 km en kan zowel in Diepenheim als in
Hengevelde worden gestart.
» Hamalandroute: een bewegwijzerde autoroute van ± 248 km van
de ANWB door het grensgebied van Twente, de Achterhoek en
Duitsland. Deze autoroute komt door Markelo. Je kunt deze route
op verschillende plekken inkorten.
» Sallandroute: een bewegwijzerde autoroute van ± 120 km van de
ANWB door Salland. Deze autoroute gaat door Holten en over de
Holterberg.

Ruiterroutes
Plan je eigen route met het Paardrijnetwerk Twente en maak gebruik
van de digitale routeplanner op visithofvantwente.nl/paardrijden.

Geocachen
Op de hele wereld liggen miljoenen schatten, ook in Markelo zijn er genoeg te vinden. Wie weet loop je er wel dagelijks langs zonder het te weten. Bij het geocachen ga je op zoek naar deze verstopte verrassingen.
Geocachen is bedacht door de organisatie Groundspeak uit Seattle. Het
is een samenvoeging van twee woorden: geo staat voor aarde en cache
voor schuilplaats. Aan de hand van GPS-coördinaten ga je op zoek. Het
leuke is dat een geocache er steeds anders uit kan zien: een kleine koker,
doosje of een echte schatkist. Alles is mogelijk. Geocache gevonden?
Bij elke schat hoort een logboekje. Daarna verstop je de geocache weer
op exact dezelfde plek. Download de app op geocaching.nl en doe mee!

ARRANGEMENTEN

Golf & High tea in Hof van Twente
Ontvangst bij Engels theehuis De Hoestinkhof in Markelo met koffie/
thee en homemade gebak. Daarna per fiets naar Pitch & Putt Golf in
Diepenheim. Bij aankomst staat een lunch klaar en krijg je uitleg over
Pitch & Putt Golf. Na de lunch kan iedereen, vanaf 8 jaar, de baan op
om een balletje te slaan. Golfervaring is niet nodig. Daarna gaat het
op de fiets weer naar De Hoestinkhof voor een high tea met heerlijke
broodjes, zoetigheden, koffie, thee en ander lekkers.
Reserveren via info@hoestinkhof.nl, 0547-361812.
Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden! Informeer bij de ondernemers of kijk op visitmarkelo.nl om inspiratie op te doen voor een
leuk uitje met familie, vrienden of collega's.
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Familiefotografie
Studiofotografie
Pasfoto's
Wenskaarten
Vastgoedfotografie
Grotestraat 2 Unit A Markelo - fotostudiomarkelo.nl

Elkink

Afbouw

- Stucadoorswerk
- Pleisterwerk
- Spack-spuitwerk
- Buiten stucwerk

Brummelaarsweg 13 Markelo
M 06-42099090
T 0547-363110

E info@elkinkafbouw.nl
www.elkinkafbouw.nl

!

ng door een golfpro

Verbeter je golfswi

Russg genieten van Hightea

Landelijk terras,

vele ﬁets- en wanderroutes

staaonsweg 22a
Markelo
0547-361812

Heerlijk logeren

B&B 3 kamers en groepsacc. 20p / 10 kamers

www.hoessnkhof.nl

TOERISTISCHE INFO
Infocentrum Markelo /
VVV Informatiepunt Markelo
GOORSEWEG 1, 7475 BB MARKELO, TEL. 0547-760015
INFOCENTRUMMARKELO.NL, INFO@INFOCENTRUMMARKELO.NL
VISITMARKELO.NL
Openingstijden:
april en mei
ma t/m za
juni t/m augustus
ma t/m za
september
ma t/m za
oktober
ma t/m za
november t/m maart di t/m za
Tevens oplaadpunt E-bike.

10.00-14.00 uur
10.00-16.00 uur
10.00-15.00 uur
10.00-14.00 uur
10.00-13.00 uur

Fietsverhuur
Profile, Taets van Amerongenstraat 4, 7475 BV Markelo, 0547-361261

Taxi
» Fa. Frederiks, Grotestraat 34, 7475 AX Markelo, 0547-361218
» Ter Doest, Hengevelde, 0547-333368 of ter-doest.nl
» Regiotaxi, 0900-1814

Bibliotheek
Grotestraat 2a, Unit D, 0547-362440
Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Tevens mogelijkheid om te internetten, hofbibliotheek.nl.

Discotheken
» Dieka van de Kruusweg, Oude Rijssenseweg 11, 0547-361472, dieka.nl
» De Kroon, Taets van Amerongenstraat 15, 0547-740000,
dekroonmarkelo.nl

Jeu de boules
Markvogels is een actieve jeu de boules-vereniging in Markelo.
De vereniging is in het bezit van zes prachtige jeu de boules-banen
en een gezellig clubgebouw. Er wordt recreatief en in competitieverband gejeudebould. De clubavond is op dinsdagavond. De jeu de
boules-banen kunnen door groepen worden gehuurd. Locatie
van de banen: Endemansdijk 6a, Markelo, markvogels.nl.

Speeltuinen
» Café Restaurant Zalencentrum/Recratiepark
De Poppe, Holterweg 23, 0547-361206,
depoppe.nl
» Herberg De Pot, Potdijk 9, 0547-361342,
herbergdepot.nl
40

>

visitmarkelo.nl

ONTSPANNING

Sporthal
SPORTHAL DE HAVERKAMP, STATIONSSTRAAT 30, TEL. 0547-363423
SPORTHALDEHAVERKAMP.NL.
De sporthal kan ook door particulieren gehuurd worden voor voetbal,
(kinder)feestjes, enz. Informatie over tijden en mogelijkheden bij de
beheerder van de sporthal.

Tennisbanen/hal
De tennisbanen van MTV’65 bevinden zich aan de Potdijk 5a, Markelo.
De tennisbanen zijn te huur; 5 buitenbanen (gravel) van 1 april t/m 31
oktober. 3 binnenbanen (tapijt) van 1 oktober t/m 30 maart. Schoenen voor de binnenbanen zijn aan de balie verkrijgbaar.
Dagelijks geopend 9.00-22.00 uur.
Baanreservering: Ellen Timmerhuis en Karin Leurink,
baanverhuur@mtv65.nl of 0547-362853 (tennishal). mtv65.nl.

Zwembad
SPORTFONDSENBAD DE VIJF HEUVELS, POTDIJK 5
TEL. 0547-361794, MET BINNEN- EN BUITENBAD.
Het binnenbad bestaat uit een wedstrijdbad van
25x15,6 meter, een activiteitenbad en een
peuterbad met speelelementen. Het buitenterrein is voorzien van banken en picknicktafels, ligbedden en zitjes, voetbal- en
beachvolleybalveld, een tafeltennistafel
en andere speeltoestellen. Het speelbad
heeft een grote familieglijbaan en een
glijbaantje voor kleine kinderen. Met
grote regelmaat worden er activiteiten gehouden. Voor de jeugd elke
eerste vrijdag van de maand ‘Yeah
it’s Friday’, tweede en derde vrijdag
een activiteit met een thema en de
vierde vrijdag discozwemmen met een
live DJ (met uitzondering van de zomervakantie).
Het buitenbad is geopend van 1 mei tot 4 september
maandag t/m vrijdag
8.00-19.30 uur
zaterdag en zondag
10.00-17.00 uur
Openingstijden van het overdekte bad zijn op te
vragen aan de kassa en via zwembaddevijfheuvels.nl
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TOERISTISCHE INFO

Alarmnummer 112 (politie, brandweer, ambulance)
Gezondheidscentrum Het Stroaten,
Burg. de Beaufortplein 3, 7475 AG Markelo
 potheek Markelo
A
(in Gezondheidscentrum Het Stroaten)
Burg. de Beaufortplein 3b, 0547-363936,
info@apotheekmarkelo.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag 8.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
zaterdag 9.00-10.00 uur
Buiten de openingstijden en op zon- en feestdagen kunt u terecht
bij de Dienst Apotheek Salland. Deze is gevestigd in de hal van het
Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer,
Dienst Apotheek Salland: 0570-536505, info@dienstapotheeksalland.nl.

Prikpost (in Gezondheidscentrum Het Stroaten)
Burg. de Beaufortplein 3, 0570-535464
Geopend: maandag t/m vrijdag 8.00-10.00 uur
voor patiënten van de huisarts, specialist en trombosedienst.
Alleen op afspraak.

Fysiotherapie
Fysiotherapie Markelo, Pr. Irenestraat 7, 0547-361699
info@fysiotherapiemarkelo.nl, fysiotherapiemarkelo.nl
WY. fysiotherapie, Holterweg 1, 0547-363460
Info@wy-fysiotherapie.nl; wy-fysiotherapie.nl
Osteopathie Markelo, Goorseweg 5, 06-27132397
info@osteopathie-markelo.nl, osteopathie-markelo.nl

Huisartsen
Huisartsenpraktijk M.J. Ufkes, Burg. de Beaufortplein 14,
0547-361270. Spoednummer 0547-361255,
huisartsenpraktijkufkes.praktijkinfo.nl
Huisartsenpraktijk Rosing/Bruins Slot, Burg. de Beaufortplein 3,
0547-361201, huisartsenstroaten.praktijkinfo.nl
Voor dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden
(avond, nacht en weekenden): Centrale Huisartsenpost Salland,
Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer, tel. 0570-501777.

Politie
Politiebureau, Grotestraat 90, 7471 BS Goor, 0900-8844
Openingstijden: zonder afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.0013.00 uur. Met afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur
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DIENSTVERLENING

Tandartsen
Tandartspraktijk Markelo, Goorseweg 4, 0547-380586
Spreekuur op afspraak. tandartspraktijkmarkelo.nl
Tandtechnieken Gerrit Smit, Oldenhof 3, 0547-362790 / 06-50215572
reparatie kunstgebitten.

Dierenkliniek De Vijf Heuvels
Spelleweg 12, 7475 GK Markelo, 0547-361764,
info@devijfheuvels.nl. Behandeling gezelschapsdieren maandag t/m
vrijdag op afspraak. Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar.

WINKELEN

Openingstijden winkels
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
(enkele winkels op maandagmiddag gesloten)
donderdag		
(enkele winkels hebben geen koopavond)
zaterdag		

8.30-18.00 uur
8.30-20.00
uur
winkelen
8.30-17.00 uur

Openingstijden supermarkten
maandag t/m zaterdag
zondag		

8.00-20.00 uur
10.00-17.00 uur

Warenmarkt
Elke donderdagmorgen van 8.30-12.30 uur rondom de kerk

Kringloopwinkel, Pastoriepad
donderdag		
zaterdag		

9.00-12.30 uur
9.00-13.00 uur

Pinautomaten
Geldmaat, Grotestraat 2
Plus Blankhorst, Kerkplein 1 (tijdens openingsuren)

Postagentschap
Boekhandel Prins, Grotestraat 16, 0547-361336
Geopend: maandag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag
Tevens oplaadpunt OV-kaart.

8.30-12.30 uur
8.30-18.00 uur
8.30-17.00 uur

Oplaadpunt voor E-bike: op het Kaasplein bij de Solarboom en
Infocentrum Markelo
Oplaadpunt voor elektrische auto’s: parkeerplaats achter De Kroon
wegwijs in markelo
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Permanente tentoonstelling: 'Ecologisch is toch heel logisch'

Boekenmarkt

Discozwemmen voor jeugd basisscholen

Sarah Fairfield, singer-songwritter, met Marcus Olgers, piano en Ward Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 20.00 uur
Veenstra, gitaar
Expositie Carin van Hout met schilderijen, model-tekeningen en
Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 14.00-16.30 uur
tassen, Rietje Baas met glasfusing
Filmavond
Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 20.00 uur

1 april t/m 31 december

Elke donderdagmorgen

Elke vrijdagavond

2 april

>
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Grand Prix Zijspan

23 en 24 april

21 april

17 april

'Koffers' door Mieke Aalderink. Een voordracht over een gezin in
oorlogstijd
Maarkelse Boake: op verschillende plaatsen in het dorp en in de
buurtschappen worden paasvuren, de zgn. boakes, ontstoken
Filmavond

14 april

6 april

2 en 3 april

1 april t/m 31 oktober do-za-zo
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Motorcrosscircuit De Herikerberg

Weide Hargeerds aan Zonneweg; 20.00 uur ontsteken teerton, 20.45 uur aanvang fakkeloptocht vanaf
parkeerplaats De Kroon voorafgegaan door De Fanfare, 21.00 uur ontsteken boake; maarkelseboake.nl
Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 20.00 uur

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 15.00 uur

Zwembad De Vijf Heuvels, Potdijk 5; 18.30-20.00 uur

Martinushof, Kerkplein 41; 9.30-12.00 uur

Museum Eungs Schöppe, Goorseweg 1a; tijdens openingsuren Infocentrum Markelo

Pension en Engels theehuis De Hoestinkhof, Stationsweg 22a

Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren (reserveren noodzakelijk)

Theeleuten op Verwolde (i.s.m. De Hoestinkhof: min 4 pers.-max 12
pers.)
Adellijk picknickarrangement i.s.m. Huis Verwolde

LOCATIE

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

ACTIVITEIT

DATUM

APRIL

TOERISTISCHE INFO
wijzigingen voorbehouden.

Permanente tentoonstelling: 'Ecologisch is toch heel logisch'

Boekenmarkt

Feestelijke opening seizoen buitenbad

Jeugdfilm

Herdenking op Ereveld van de Begraafplaats, aansluitend bij het
Gemeentelijk monument en Provinciale dodenherdenking
Filmavond

1 april t/m 31 december

Elke donderdagmorgen

1 mei

3 mei

4 mei

wegwijs in markelo
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21 en 22 mei

21 mei

14 en 15 mei

13 mei

11 mei

Benefiet(s)tocht Proeven en fietsen van Lions Club Markelo-Lochem
Mixed
Tentoonstelling 'Het Beaufort 150 jaar'

Opening tentoonstelling 'Het Beaufort 150 jaar'. Historie van het
gebouw, in beeld gebracht door Stichting Heemkunde
Tentoonstelling 'Het Beaufort 150 jaar'

Theeleuten op Verwolde (i.s.m. De Hoestinkhof: min 4 pers., max 12
pers.)
Adellijk picknickarrangement i.s.m. Huis Verwolde

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

Expositie schilderijen Jo Woestenenk

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

Voorjaarstentoonstelling 'Eungs Schöppe 50 jaar'

1 mei tot 1 september

MEI

23 en 24 april 29 en 30 april en 1 mei

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 14.00-16.30 uur

De Schöppe op de Welle, Oude Borculoseweg 7; start tussen 10.00-12.00 uur. Info: proevenfietsen.nl

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 14.00-16.30 uur

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 15.00 uur

Begraafplaats Markelo; 18.00 uur
Overijssels Verzetsmonument, Bergweg-Markeloseberg; 19.45-20.30 uur
Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortpein 1; 20.00 uur

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 14.00 uur

Zwembad De Vijf Heuvels, Potdijk 5

Martinushof, Kerkplein 41; 9.30-12.00 uur

Museum Eungs Schöppe, Goorseweg 1a; tijdens openingsuren Infocentrum Markelo

Pension en Engels theehuis De Hoestinkhof, Stationsweg 22a; reserveren noodzakelijk

Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren; reserveren noodzakelijk

Sporthal De Haverkamp, Stationsstraat 30; tijdens openingsuren Sporthal

Museum Eungs Schöppe, Goorseweg 1a; 13.30-16.30 uur

voor de actuele gegevens kijk op visithofvantwente.nl/agenda
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Dauwzwemmen

Tentoonstelling 'Het Beaufort 150 jaar'

Avond4daagse: loopafstanden 5 en 10 km

26 mei

28 en 29 mei

31 mei t/m 3 juni
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Theeleuten op Verwolde (i.s.m. De Hoestinkhof: min 4 pers., max 12
pers.)
Adellijk picknickarrangement i.s.m. Huis Verwolde

Hoeden- en accessoirestentoonstelling 'Chapeau'
In deze periode zijn er ook diverse lezingen en workshops
Permanente tentoonstelling: 'Ecologisch is toch heel logisch'

Boekenmarkt

Expositie '90 jaar Internationale Motorcross Markelo'

Creatieve Dag Markelo

Wielerronde Markelo

Midsummer bike event

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

1 juni t/m 30 september

Elke donderdagmorgen

5 t/m 11 juni

6 juni

17 juni

17 juni

1 april t/m 31december

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

Expositie schilderijen Jo Woestenenk

1 mei tot 1 september

JUNI

Univé Oost Hof van Twente Triathlon

22 mei

ACTIVITEIT

DATUM

Info: www.wielersportmarkelo.nl

Centrum Markelo Kaasplein; 16.30 uur

Rondom Herberg De Pot, Potdijk 9; 11.00-17.00 uur

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; Info: motorcrossmarkelo.nl

Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren; woensdag, donderdag, zaterdag en zondag
12.00-16.00 uur. Info: glk.nl/verwolde
Museum Eungs Schöppe, Goorseweg 1a; tijdens openingsuren Infocentrum Markelo; donderdags
13.30-16.30 uur demonstraties
Martinushof, Kerkplein 41; 9.30-12.00 uur

Pension en Engels theehuis De Hoestinkhof, Stationsweg 22a; reserveren noodzakelijk

Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren; reserveren noodzakelijk

Sporthal De Haverkamp, Stationsstraat 30; tijdens openingsuren Sporthal

Openluchttheater De Kösterskoele, Potdijk 5; start 10 km om 18.00 uur en 5 km om 18.30 uur

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 14.00-16.30 uur

Zwembad De Vijf Heuvels, Potdijk 5; 6.00-9.00 uur

Zwembad De Vijf Heuvels en openluchttheater De Kösterskoele, Potdijk 5; 9.30-15.00 uur

LOCATIE

TOERISTISCHE INFO
wijzigingen voorbehouden.

Expositie schilderijen Jo Woestenenk

Hoeden- en accessoirestentoonstelling 'Chapeau'
In deze periode zijn er ook diverse lezingen en workshops
Permanente tentoonstelling: 'Ecologisch is toch heel logisch'

Boekenmarkt

Expositie Trees Vet met schilderijen en Marie Louise Venema met
kussens
OTG Trekker Toertocht Elsenerbroek

Motorclub Ons Genoegen organiseert een Cross Country

Open kerkdagen

1 mei tot 1 september

1 juni t/m 30 september

1 aprili t/m 31 december

Elke donderdagmorgen

2, 3, 23, 24, 30 en 31 juli

wegwijs in markelo

9 en 10 juli

7, 14, 21 en 28 juli

3 juli

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

Theeleuten op Verwolde (i.s.m. De Hoestinkhof: min 4 pers., max 12
pers.)
Adellijk picknickarrangement i.s.m. Huis Verwolde

Opening expositie Trees Vet met schilderijen en Marie Venema met
kussens
Expositie Trees Vet met schilderijen en Marie Louise Venema met
kussens
Fiets4daagse Markelo: 30, 45 en 60 km

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

JULI

21 juni t/m 24 juni

19 juni

18 juni

2022

Martinuskerk en Martinushof, Kerkplein; 10.00-13.00 uur

Motorcrossterrein De Herikerberg

Elsenerbroek; 10.00-17.00 uur

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 14.00-16.30 uur

Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren; woensdag, donderdag, zaterdag en zondag 12.0016.00 uur. Info: glk.nl/verwolde
Museum Eungs Schöppe, Goorseweg 1a; tijdens openingsuren Infocentrum Markelo; donderdags
13.30-16.30 uur demonstraties
Martinushof, Kerkplein 41; 9.30-12.00 uur

Sporthal De Haverkamp, Stationsstraat 30; tijdens openingsuren Sporthal

Pension en Engels theehuis De Hoestinkhof, Stationsweg 22a; reserveren noodzakelijk

Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren; reserveren noodzakelijk

Start: tussen 9.00-14.00 uur

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 14.00 -16.30 uur

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 16.00 uur

voor de actuele gegevens kijk op visithofvantwente.nl/agenda
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Openlucht kerkdienst (bij mooi weer)
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Hoeden- en accessoirestentoonstelling 'Chapeau'
In deze periode zijn er ook diverse lezingen en workshops
Expositie schilderijen Jo Woestenenk

Permanente tentoonstelling: 'Ecologisch is toch heel logisch'

Boekenmarkt

Open kerkdagen

Expositie Trees Vet met schilderijen en Marie Louise Venema met
kussens
'Food goan': Live muziek, mooie wijnen, speciale bieren en
verrassende gerechten
Zomertoertocht St. Wielersport Markelo

1 juni t/m 30 september

1 april t/m 31 december

Elke donderdagmorgen

4, 11, 18 en 25 augustus

6, 7, 27 en 28 augustus

21 augustus

13 augustus

1 mei tot 1 september

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

Theeleuten op Verwolde (i.s.m. De Hoestinkhof: min 4 pers., max 12
pers.)
Adellijk picknickarrangement i.s.m. Huis Verwolde

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

AUGUSTUS

Open Tuindagen fam. Boeschoten

17 juli

48

Openluchtspel

15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 en
30 juli
15 en 16 juli

ACTIVITEIT

DATUM

Dieka van de Kruusweg, Oude Rijssenseweg 11; tussen 9.00-10.00 uur

Kaasplein: 16.00-22.00 uur

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; 14.00-16.30 uur

Martinuskerk en Martinushof, Kerkplein; 10.00-13.00 uur

Museum Eungs Schöppe, Goorseweg 1a; tijdens openingsuren Infocentrum Markelo; donderdags
13.30-16.30 uur demonstraties
Martinushof, Kerkplein 41; 9.30-12.00 uur

Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren; woensdag, donderdag, zaterdag en zondag 12.0016.00 uur. Info: glk.nl/verwolde
Sporthal De Haverkamp, Stationsstraat 30; tijdens openingsuren Sporthal

Pension en Engels theehuis De Hoestinkhof, Stationsweg 22a; reserveren noodzakelijk

Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren; reserveren noodzakelijk

Openluchttheater De Kösterskoele, Potdijk 5; 10.00 uur

Fam. Boeschoten, Grotestraat 13; 10.00-16.00 uur (voor kleine groepen ook op afspraak)

Openluchttheater De Kösterskoele, Potdijk 5; 20.30 uur

LOCATIE

TOERISTISCHE INFO
wijzigingen voorbehouden.

Allegorische optocht

28 augustus

Hoeden- en accessoirestentoonstelling 'Chapeau'
In deze periode zijn er ook diverse lezingen en workshops
Permanente tentoonstelling: 'Ecologisch is toch heel logisch'

Boekenmarkt

Discozwemmen voor jeugd basisscholen

1 juni t/m 30 september

1 april t/m 31 december

Elke donderdagmorgen

Elke vrijdagavond

wegwijs in markelo

2022

Open Monumentendagen

Doggyplons

Muziekcafé: een laagdrempelig café, waar in een ongedwongen sfeer
muziek gemaakt kan worden, waar muzikanten en muziekliefhebbers
elkaar ontmoeten
Open Dag Markelose Brandweer i.v.m. 75-jarig bestaan met o.a.
demonstraties en voertuigen

10 en 11 september

11 september

16 september (elke 3e vrijdagavond
van de maand)

17 september

Englisch Fair

10 september

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

Theeleuten op Verwolde (i.s.m. De Hoestinkhof: min 4 pers., max 12
pers.)
Adellijk picknickarrangement i.s.m. Huis Verwolde

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

SEPTEMBER

Dorpsfeest Markelo

26, 27 en 28 augustus

Kaasplein / Roggeplein vanaf 10.00 uur

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; vanaf 19.30 uur

Zwembad De Vijf Heuvels, Potdijk 5; 10.00-13.00 uur

Diverse locaties in Markelo

Kasteel Weldam, Diepenheimseweg 114; 11.00-17.00 uur

Zwembad De Vijf Heuvels, Potdijk 5; 18.30 -20.00 uur

Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren; woensdag, donderdag, zaterdag en zondag 12.0016.00 uur. Info: glk.nl/verwolde
Museum Eungs Schöppe, Goorseweg 1a; tijdens openingsuren Infocentrum Markelo; donderdags
13.30-16.30 uur demonstraties
Martinushof, Kerkplein 41; 9.30-12.00 uur

Pension en Engels theehuis De Hoestinkhof, Stationsweg 22a; reserveren noodzakelijk

Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren; reserveren noodzakelijk

Door centrum Markelo; 13.30 uur

Centrum Markelo

voor de actuele gegevens kijk op visithofvantwente.nl/agenda
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Motorclub Ons Genoegen organiseert een uitwissel & Classics

17 en 18 september
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Permanente tentoonstelling: 'Ecologisch is toch heel logisch'

Boekenmarkt

Discozwemmen voor jeugd basisscholen

Herfsttentoonstelling: Uit de verzameling van Johan Sanderman.
Gesmede hoefijzers en geschiedenis van Markelose smederijen
Muziekcafé: een laagdrempelig café, waar in een ongedwongen sfeer
muziek gemaakt kan worden, waar muzikanten en muziekliefhebbers
elkaar ontmoeten
Jubileumconcert Nederlandstaligkoor NooTzaak

1 april t/m 31 december

Elke donderdagmorgen

Elke vrijdagavond

14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 en 30
oktober
21 oktober (elke 3e vrijdagavond van
de maand)

Permanente tentoonstelling: 'Ecologisch is toch heel logisch'

Boekenmarkt

Discozwemmen voor jeugd basisscholen

1 april t/m 31 december

Elke donderdagmorgen

Elke vrijdagavond

NOVEMBER

29 oktober

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

Theeleuten op Verwolde (i.s.m. De Hoestinkhof: min 4 pers., max 12
pers.)
Adellijk picknickarrangement i.s.m. Huis Verwolde

1 april t/m 31 oktober do-za-zo

OKTOBER

Koelefair; Streek en brocantemarkt

18 september

ACTIVITEIT

DATUM

Zwembad De Vijf Heuvels, Potdijk 5; 18.30-20.00 uur

Martinushof, Kerkplein 41; 9.30-12.00 uur

Museum Eungs Schöppe, Goorseweg 1a; tijdens openingsuren Infocentrum Markelo

Zalencentrum De Haverkamp, Stationsstraat 28; 20.00 uur

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; vanaf 19.30 uur

Museum Eungs Schöppe, Goorseweg 1a; 13.30-16.30 uur

Zwembad De Vijf Heuvels, Potdijk 5; 18.30-20.00 uur

Martinushof, Kerkplein 41; 9.30-12.00 uur

Museum Eungs Schöppe, Goorseweg 1a; tijdens openingsuren Infocentrum Markelo

Pension en Engels theehuis De Hoestinkhof, Stationsweg 22a; reserveren noodzakelijk

Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren; reserveren noodzakelijk

Motorcrosscircuit Herikerberg

Openluchttheater De Kösterskoele, Potdijk 5; 11.00-17.00 uur

LOCATIE

TOERISTISCHE INFO
wijzigingen voorbehouden.

Vertrek vanaf Zalencentrum De Haverkamp; 14.00 uur

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; vanaf 19.30 uur

Muziekcafé: laagdrempelig café, waar in een ongedwongen sfeer
muziek gemaakt kan worden, waar muzikanten en muziekliefhebbers
elkaar ontmoeten
Ossenhoornbloazen

18 november (elke 3e vrijdagavond
van de maand)

wegwijs in markelo

2022

18 december

17 december

Muziekcafé: een laagdrempelig café, waar in een ongedwongen sfeer
muziek gemaakt kan worden, waar muzikanten en muziekliefhebbers
elkaar ontmoeten
Kerstzangdienst Markelo's Mannenkoor en Nederlandstalig koor
NooTzaak
Veldtoertocht

16 december (elke 3e vrijdagavond
van de maand)

Discozwemmen voor jeugd basisscholen

Elke vrijdagavond

Ossenhoornbloazen

Boekenmarkt

Elke donderdagmorgen

4, 11, 18 en 25 december

Permanente tentoonstelling: 'Ecologisch is toch heel logisch'

1 april t/m 31 december

DECEMBER

28 november

Zalencentrum De Haverkamp, Stationsstraat 28; 9.00 uur

Martinuskerk

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1; vanaf 19.30 uur

Voor locatie en tijden: ossenhoorn.nl

Zwembad De Vijf Heuvels, Potdijk 5; 18.30-20.00 uur

Martinushof, Kerkplein 41, 9.30-12.00 uur

Museum Eungs Schöppe, Goorseweg 1a; tijdens openingsuren Infocentrum Markelo

Voor locatie en tijden: ossenhoorn.nl

Start: Herberg De Pot, Potdijk 9; 10.00 uur

Intocht Sinterklaas

12 november

6 november

Cultureel Centrum Het Beaufort, Burg de Beaufortplein 1; 20.00 uur

Britta Maria met het nieuwe theaterconcert 'Vive la Chanson!' Samen
met pianist/zanger Maurits Fondse en accordeonist Oleg Fateev
Vijf Heuvelen Off the road rit

5 november

voor de actuele gegevens kijk op visithofvantwente.nl/agenda
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ETEN & DRINKEN
RESTAURANTS EN CAFÉS

OPEN

Café Restaurant De Haverkamp,
Stationsstraat 28, 7475 AM T 0547-361292,
E info@de-haverkamp.nl I www.de-haverkamp.nl

Dinsdag t/m vrijdag Maandag
17.00-24.00 uur,
zat. en zo.10.0024.00 uur
Dinsdag t/m zondag Maandag
12.00-21.00 uur

Cafetaria en IJssalon De Spieker, Grotestraat 6,
7475 AX T 0547-388927
I cafetariaenijssalondespieker.nl
Brasserie Het Spiekertje, Kaasplein
T 0547-388927
Pension en Engels Theehuis De Hoestinkhof,
Stationsweg 22a, 7475 NN T 0547-361812
E info@hoestinkhof.nl I www.hoestinkhof.nl

Dinsdag t/m zondag
12.00-20.00 uur
1 sept. t/m 31 mei,
zaterdag en zondag
12.00-18.00 uur,
1 juni t/m 31 aug.
vrijdag t/m zondag
12.00-18.00 uur
Italiaans Specialiteitenrestaurant Il Campanile, Woensdag t/m
T. v. Amerongenstraat 9, 7475 BT
zaterdag vanaf
T 0547-363297 E info@ilcampanile.nl
17.00 uur, zondag
vanaf 16.30 uur
I www.ilcampanile.nl
Herberg De Kemper, Kemperweg 4, 7475 SX
Dinsdag t/m zondag
T 0547-361327 E info@herbergdekemper.nl
vanaf 11.00 uur
I www.herbergdekemper.nl
2e Paasdag en 2e
Pinksterdag wel
geopend
Bistro De Loep, Potdijk 8, 7475 SL
Woensdag t/m
T 0547-364265 E info@bistrodeloep.nl
zondag 16.00-22.00
I www.bistrodeloep.nl
uur
Hotel & Bistro De Herikerberg, Goorseweg 58,
Dagelijks
7475 BE T 0547-368750 E info@hotelherikerberg.nl 8.00-21.00 uur
I www.hotelherikerberg.nl
Restaurant De Poppe, Holterweg 23, 7475 AT
T 0547-361206 E info@depoppe.nl
I www.depoppe.nl

Herberg De Pot, Potdijk 9, 7475 SL
T 0547-361342 E info@herbergdepot.nl
I www.herbergdepot.nl
Café Restaurant De Viersprong, Lochemseweg 1,
7475 PA T 0547-351224 E info@4-sprong.nl
I www.4-sprong.nl
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GESLOTEN

Maandag
1e Kerstdag,
1e Paasdag en
1e Pinksterdag

Maandag en
dinsdag

Maandag
Dinsdag na
2e Paasdag en
2e Pinksterdag
Maandag en
dinsdag

Dinsdag t/m
Maandag
zaterdag vanaf
10.00 uur, zondag
vanaf 11.00 uur,
Wintertijd zondag
vanaf 14.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag Maandag
vanaf 13.30 uur,
zaterdag en zondag
vanaf 10.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag Maandag
10.30-21.00 uur,
zaterdag en zondag
11.00-20.00 uur.
Nov. t/m febr.
zondag 11.00-19.30
uur

RESTAURANTS EN CAFÉS

OPEN

Grand Café ’t Wapen van Markelo, Grotestraat 1, Vrijdag t/m dinsdag
7475 AZ T 0547-361310 E info@wapenvanmarkelo.nl vanaf 11.00 uur.
I www.wapenvanmarkelo.nl
In de zomer vanaf
10.00 uur.
Grand Café De Kroon, T. van Amerongenstraat 15, Elke dag van 10.007475 BT (ook afhalen en bezorgen)
24.00 uur
T 0547-740000 E info@dekroonmarkelo.nl
I www.dekroonmarkelo.nl
Pizza Grill Restaurant Mama Mia,
Dinsdag t/m
Grotestraat 35a, 7475 AZ (ook afhaal en bezorgen) donderdag 16.0021.00 uur. Vrijdag
T 0547-388801 E info@mamamiamarkelo.nl
I www.mamamiamarkelo.nl
t/m zondag 16.0022.00 uur
Buuf & Buur, Potdijk 8, 7475 SL
Juli en aug dagelijks
T 06-85764362 E info@buufenbuur.nl
12.00-20.00 uur.
I www.facebook.com/buufenbuurmarkelo
Jan. t/m juni en
sept en okt.vr. za. zo
17.30-20.00 uur
De Hoeve, Hogedijk 8, 7475 PR
Maandag en
T 06-25256170
woensdag
E www.dehoevemarkelo.nl
16.00-20.00 uur.
Donderdag t/m
zondag 11.00-20.00
uur

GESLOTEN
Woensdag en
donderdag
(donderdag m.u.v.
bouwvakvakantie)
Oktober t/m/
april dinsdag

Maandag

Dinsdag

wegwijs in markelo

2022
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OVERNACHTEN
HOTELS, PENSIONS EN B&B
De Bolderie, Larenseweg 72, 7475 PX
T 0573-221858 M 06-20467211
E info@debolderie.nl I www.debolderie.nl
Hotel & Bistro de Herikerberg, Goorseweg 58, 7475 BE
T 0547-368750 E info@hotelherikerberg.nl I www.hotelherikerberg.nl
Pension en Engels theehuis De Hoestinkhof, Stationsweg 22a, 7475 NN
T 0547-361812 E info@hoestinkhof.nl I www.hoestinkhof.nl
B&B Hoeve Zandbelt, Welmersweg 6, 7475 NZ
T 0547-225555 E info@hoevezandbelt.nl
I www.hoevezandbelt.nl
B&B Het Kokhoes, Borkeldweg 13, 7475 RV
T 06-54645904 E info@hetkokhoes.nl
I www.hetkokhoes.nl
B&B Markelo, Enkelaarsweg 4, 7475 PL
T 0547-361668 M 06-53805357 E mariska@benbmarkelo.nl
I www.benbmarkelo.nl
Landgoed Driebelterveld, Driebelterweg 3, 7475 NA
T 06-18904495 E info@landgoeddriebelterveld.nl
I www.landgoeddriebelterveld.nl
Herberg de Kemper, Kemperweg 4, 7475 SX
T 0547-361327 E info@herbergdekemper.nlI www.herbergdekemper.nl
Erve Meenderinkboer, Zonneweg 1, 7475 AA
T 06-20401579 E info@ervemeenderinkboer.nl I www.ervemeenderinkboer.nl
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GEOPEND

01/01 - 31/12
01/01 - 31/12
01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/04 - 31/10

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12
01/01 - 31/12

Vaste standplaats

Toeristische standplaats

Hectare

Toegangkelijk GH

Geopend

CAMPINGS

Camping Bergzicht, Twikkelerweg 17, 7475 ND
T 0547-272797 E info@camping-bergzicht.nl
I www.camping-bergzicht.nl
Buitencentrum Hessenheem,
Potdijk 8, 7475 SL T 0547-361200
E info@hessenheem.nl I www.hessenheem.nl

01/01 G
31/12
01/01
31/12

8

55

230

-

SVR Camping De Bles, Brummelaarsweg 4a,
7475 RJ T 0547-362685 M 06-13069736
E campingdebles@gmail.com
I www.campingdebles.nl
Camping De Borkeld, Winterkamperweg 30,
7475 SJ T 0547-363893 M 06-20489445
E info@deborkeld.nl I www.deborkeld.nl
Camping De Bovenberg, Bovenbergweg 14,
7475 ST T 0547-361781 E info@debovenberg.nl
I www.debovenberg.nl
Landgoed Kattenbergse Hoeve, Traasweg 5,
7475 PS T 0547-700230 E info@kattenbergsehoeve.nl
I www.kattenbergsehoeve.nl
Mini-Camping De Keujer, Bovenbergweg 4,
7475 ST T 0547-361241 M 06-13761511
E info@minicamping-dekeujer.nl
I www.minicamping-dekeujer.nl
Camping Monte Bello, Goorseweg 49, 7475 BC
T 0547-361321 E info@montebello.nl
I www.montebello.nl
Recreatiepark De Poppe, Holterweg 23, 7475 AT
T 0547-361206 E info@depoppe.nl
I www.camping-markelo.nl

01/04 01/11

-

20
Met
privé
sanitair
25

01/04
01/11
01/04
18/10
01/04
31/10
15/03
01/11

-

7,5

80

130

GH

4,5

70

29

-

10

55

120

-

-

15

-

01/04 01/11
01/04 G
01/10

5

20

100

14

70

260

CAMPERPLAATSEN
Erve Meenderinkboer, Zonneweg 1, 7475 AA T 06-20401579 E info@ervemeenderinkboer.nl
I www.ervemeenderinkboer.nl
Camping De Bovenberg, Bovenbergweg 14, 7475 ST T 0547-361781 E info@debovenberg.nl
I www.debovenberg.nl
Buitencentrum Hessenheem, Potdijk 8, 7475 SL T 0547-361200 E info@hessenheem.nl
I www.hessenheem.nl
Recreatie erf De Zwemkolk, Oude Rijssenseweg 20, 7475 SN T 0547-363176
E info@zwemkolk.nl I www.zwemkolk.nl
wegwijs in markelo
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OVERNACHTEN
VAKANTIEWONINGEN,
APPARTEMENTEN, CARAVANS
EN CHALETS

Geopend

Camping Bergzicht, Twikkelerweg 17, 7475 ND
T 0547-272797 E info@camping-bergzicht.nl
I www.camping-bergzicht.nl
Camping De Bovenberg, Bovenbergweg 14,
7475 ST T 0547-361781 E info@debovenberg.nl
I www.debovenberg.nl
Finspark De Herikerberg, Driebelterweg 2,
7475 NA T 085-4010399 E info@herikerberg.nl
I www.herikerberg.nl

01/01
31/12
01/04
18/10
01/01
31/12

Buitencentrum Hessenheem, Potdijk 8, 7475 SL
T 0547-361200 E info@hessenheem.nl
I www.hessenheem.nl
Landgoed Kattenbergse Hoeve, Traasweg 5, 7475 PS
T 0547-700230 E info@kattenbergsehoeve.nl
I www.kattenbergsehoeve.nl
Mooi Twente Lodges, Traasweg 5, 7475 PS,
T 0547-821000 E info@mooitwentelodges.nl
I www.mooitwentelodges.nl
Camping De Keite, Oude Rijssenseweg 19,7475 SM
T 0547-334536 E dekeite@groenecamping.nl
I www.dekeite.nl
B&B Markelo, Enkelaarsweg 4, 7475 PL
T 0547-361668 E mariska@benbmarkelo.nl
I www.benbmarkelo.nl
B&B Een mooie plek, Kemperweg 6, 7475 SX
T 06-13369919 E mienekesteenbergen@gmail.com
I www.eenmooieplek.nl

02/01
31/12
01/01
31/12
01/01
31/12
01/01
31/12
02/04
14/11
01/01
31/12

Erve Meenderinkboer, Zonneweg 1, 7475 AA
T 06-20401579 E info@ervemeenderinkboer.nl
I www.ervemeenderinkboer.nl
Boerderijappartementen Oostendijk, Larenseweg
51, 7475 PV T 0573-421186 M 06-13773795
E info@oostendijk.nl I www.oostendijk.nl
Recreatiepark De Poppe, Holterweg 23, 7475 AT
T 0547-361206/362199 E info@depoppe.nl
I www.camping-markelo.nl
De Wagenmaker, Goorseweg 55, 7475 BC
T 0547-271002 E ellyschutten@gmail.com
I www.airbnb.nl/rooms/7558594
Fleerdiek, Lochemseweg 8a, 7475 PB
T 0547-351783 E ajhmeutstege@hotmail.com
I www.fleerdiek.nl
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GEEN
AANKOMST
OP ZONDAG

01/01
31/12
01/01
31/12
01/04
01/10

01/01
31/12

Aantal
bungalows/
huisjes /
caravans
5 chalets

Aantal
personen

1/4

3 huisjes
2/5
2 stacaravans
21 bung.
3 hoeves
20 luxe lodge
tenten
8 bungalows
1 bosvilla
4 lodges
5 chalets

1/6
4
6

35 lodges

1/4

2 bungalows
niet roken
geen huisdier
1 pipowagen

1/2 + evt
logeerbed

4/6
2
4/6

2 + evt.
babybedje

3 appartement 2/4
met of zonder
ontbijt

12 bungalows 1/6

1 app
1 app
1 app
15 caravans
safaritenten

6
4
2
2/6
4/6

1 huisje

1/3

1 huisje

4/6

Vakantiewoning ’t Oale Hoes, Enterweg 10, 7475 TK
T 0547-262621 E info@vakantiehuismarkelo.info
I www.vakantiehuismarkelo.info
De Mösker, Herikerweg 32, 7475 TT
T 06-24163371 I demosker.wordpress.com
(zelf (camping)bed meenemen voor kind)

Vakantiehuis De Vijf Heuvels, Stationsweg 8,
7475 NN, T 06-55382991,
E info@vakantiehuisdevijfheuvels.nl
I www.vakantiehuisdevijfheuvels.nl
Recreatie erf De Zwemkolk,
Oude Rijssenseweg 20, 7475 SN T 0547-363176,
E info@zwemkolk.nl I www.zwemkolk.nl
Cultuur in de Schuur, Oude Borculoseweg 7,
7475 NE T 0547-364842 E info@cultuurindeschuur.nl
I www.cultuurindeschuur.nl
Vakantieboerderij Erve Luttikhengel,
Haaksbergerweg 9, 7475 MD T 0547-271202
E info@erveluttikhengel.nl I www.erveluttikhengel.nl
GROEPSACCOMMODATIES
Manege en kampeerboerderij De Barlo,
Enterweg 2a, 7475 TK T 06-15326891
E info@debarlo.nl I www.debarlo.nl
Kampeerboerderij De Bovenberg,
Bovenbergweg 14, 7475 ST T 0547- 361781
E info@debovenberg.nl I www.debovenberg.nl
Recreatie erf De Zwemkolk,
Oude Rijssenseweg 20, 7475 SN T 0547-363176
E info@zwemkolk.nl I www.zwemkolk.nl
Herikerhof, Driebelterweg 2, 7475 NA
T 085-4010399 E info@herikerberg.nl
I www.herikerberg.nl
Erve Meenderinkboer, Zonneweg 1, 7475 AA
T 06-20401579 E info@ervemeenderinkboer.nl
I www.ervemeenderinkboer.nl
Pension en Engels theehuis De Hoestinkhof,
Stationsweg 22a, 7475 NN T 0547-361812
E info@hoestinkhof.nl I www.hoestinkhof.nl
Landgoed Kolhoop, Kolhoopsdijk 1, 7475 TL
T 0547-271629 E info@landgoedkolhoop.nl
I www.landgoedkolhoop.nl
Manege Snorrewind, Borkeldweg 1, 7475 RV
T 0547-361471 E info@snorrewind.nl
I www.snorrewind.nl
Cultuur in de Schuur, Oude Borculoseweg 7,
7475 NE T 0547-364842 M 06-51403914
E info@cultuurindeschuur.nl
I www.cultuurindeschuur.nl

01/01
31/12
01/01
31/12
01/01
31/12
01/01
31/12
01/01
31/12
01/01
31/12
Geopend
01/05
01/10
02/01
30/12
01/01
31/12
01/01
31/12
01/01
31/12
01/02
31/12
01/01
31/12
01/01
31/12
01/01
31/12

1 huisje

4/6

1 huisje

2

2

Max 4
volw. en
2 kind. per
woning
4/6

1 huis en 2
thema kamers
1 huisje

2/9

helft
2/8
woonboerderij
Toegankelijk Aantal
gehandicapten bedden
35

20 tot 60

Tot 60
personen
G

24

G

45

10 x 2

9x2
2x3
ITS

wegwijs in markelo

30

2/9

2022

< 57

Wat staat er niet op
ons kindermenu?!
Buiten- én binnenspeeltuin. Met speeltoestellen in overvloed.
Terrassen om bij te komen van al dat plezier. En lekker wat
te drinken. Of heerlijk te eten. Al ben je daarvoor natuurlijk
ook van harte welkom in ons restaurant. Tja, wat staat er niet
op ons kindermenu?!
Trouwens onze menukaart heeft voor iedereen wat te bieden.
Of je nu met z’n tweeën bent of als groep lekker uit eten wilt!

Holterweg 23 7475 AT Markelo t 0547-361206

www

depoppe.nl

Geopend van dinsdag t/m zondag

_DTP_Adv_DePoppe_Wegwijs(FC).indd 1

25-02-19 15

Welkom in
de complete
supermarkt en
slijterij voor al
uw dagelijkse
boodschappen!

plus.nl
Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-17.00

Blankhorst

Kerkplein 1 // Markelo // T: 0547 364081

2020

2020

Infocentrum Markelo

TOERISTISCHE INFORMATIE • WANDEL-, FIETS-, MTB-, RUITEREN AUTOROUTES • PLATTEGRONDEN • SOUVENIRS • DIVERSE
VVV CADEAUKAARTEN • OPLAADPUNT ELECTRISCHE FIETS

Infocentrum Markelo
VVV Informatiepunt Markelo
Goorseweg 1
7475 BB Markelo
T 0547 - 76 00 15
E info@infocentrummarkelo.nl
I www.infocentrummarkelo.nl
Openingstijden
april en mei ma t/m za
juni, juli en augustus ma t/m za
september ma t/m za 		
oktober ma t/m za		
november t/m maart di t/m za

VOOR MEER
TOERISTISCHE INFORMATIE:

10.00-14.00 uur
10.00-16.00 uur
10.00-15.00 uur
10.00-14.00 uur
10.00-13.00 uur

visitmarkelo.nl
Markelo

Diepenheim

Goor

Hengevelde

Bentelo

Delden

