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Deventer op Stelten;
Het grootste Theaterfestival
in het Oosten van Nederland
Vrijdag 7 juli t/m zondag 9 juli
Tijdens het internationaal buitentheaterfestival ‘Deventer Op Stelten’ is de
stad één groot theater met in totaal ruim 150 nationale en internationale
topvoorstellingen in de historische binnenstad van Deventer en locaties in
en rondom het centrum. Op monumentale pleinen, in parken en straten,
kerken en kleinere locaties zijn theatervoorstellingen te zien uit Frankrijk,
Duitsland, Spanje, Engeland, België en Nederland. Door de specifieke
vorm en artistieke kwaliteit is ‘Deventer Op Stelten’ uitgegroeid tot een
toonaangevend festival voor internationaal buitentheater. Het programmeren van voorstellingen op hoog niveau, zowel in letterlijke als figuurlijke
zin, maakt het festival onderscheidend ten opzichte van andere festivals in
binnen- en buitenland. Van hoogstaand buitentheater tot openluchtvoorstellingen hoog boven het publiek, van theater op stelten tot spektakel
op hoog niveau, van humoristische acts tot intieme theaterconfrontaties.
‘Deventer Op Stelten’ pakt dit jaar groots uit door onder meer twee grote
parades gelijktijdig te programmeren op vrijdag- en zaterdagavond. Op
de Brink start de spectaculaire paradevoorstelling ‘Firebirds’ van Theater
Titanick (Duitsland). Tegelijkertijd begint op de Houtmarkt ‘Figures Libres’
van KompleX Kapharnaüm (Frankrijk). Deze grootschalige parade met
gigantische projecties op gebouwen, live-muziek en theater gaat via de
Verzetslaan, Leeuwenbrug en Keizerstraat naar de Brink.
De toegang tot het festival is gratis, met uitzondering van enkele voorstellingen, o.a. in de Schouwburg. De openingstijden zijn: vrijdag 7 juli
20.30 – 24.00 uur, zaterdag 8 juli 12.30-17.00 uur en 20.30 uur – 24.00
uur, zondag 9 juli 12.30 – 17.00 uur. Kijk voor meer info en het complete
programma op: www.deventeropstelten.nl
Foto: Paul Baila

Fisherman’s Friend StrongManRun
& StrongSisterRun, Hellendoorn
Zaterdag 2 en zondag 3 september
Op 3 september 2017 start de 6e editie van Fisherman's Friend StrongmanRun in Hellendoorn. De Fisherman’s Friend
StrongmanRun is een obstacle mud challenge run. Jaarlijks nemen er duizenden deelnemers deel en beproeven het
unieke parcours met de meer dan 40 fantastische obstakels. Hiermee is de StrongManRun één van de grootste obstacleruns in Nederland. In totaal leggen de deelnemers 21 loodzware, maar geweldig mooie kilometers af door de bossen, het
water en over de heuvels.
Een dag voorafgaand aan de StrongmanRun, zaterdag 2 september, wordt de StrongSisterRun georganiseerd. Dit is een
obstacle en mudrun alleen voor vrouwen. De StrongSisterRun is meer dan alleen een sportief en uitdagend evenement.
Op 2 september wordt er een echt obstaclerunfestival neergezet met als thema: “Mud, Love & Hippinez”! Het obstaclerunfestival staat in het teken van food, beauty, care, music. Daarmee wordt de StrongSisterRun een echte ‘girls day out’.
De beide obstacleruns zijn een waar kijkspektakel. Via een route langs de hotspots kunnen de runners gevolgd en aangemoedigd worden. Daarnaast kunnen toeschouwers genieten van muziek, horeca en vermaak. Op het festivalterrein is er
van alles te beleven. De toegang voor de evenementen en het festivalterrein is beide dagen gratis. Meer info:
www.strongmanrun.nl en www.strongsisterrun.nl

Stöppelhaene Sallands Oogstfeest, Raalte
Woensdag 23 t/m zondag 27 augustus
Van oorsprong is Stöppelhaene een oogstdankfeest, een oud gebruik dat in vroeger tijden werd gevierd aan het einde van
de roggeoogst. Na een periode van hard werken als het graan vanaf de akkers naar de boerderij was vervoerd, was het tijd
om in kleine kring feest te vieren. Stöppelhaene begint eind juli (de zaterdag rond de feestdag van Sint Joapik) met het met
de hand maaien en binden van de rogge tijdens de Roggemaaiersdag. Het moderne Stöppelhaenefeest wordt elk jaar in
Raalte gevierd in de laatste week van augustus. De springlevende tradities zijn nog altijd zichtbaar. Naast o.a. de kermis, de
braderie en de vele activiteiten kun je op donderdag 24 augustus genieten van de oogstcorso met tientallen praalwagens,
diverse loopgroepen, muziekkorpsen, kindergroepen, dansgroepen en prachtige koetsen inclusief de speciale koets mét de
Oogstkoningin en haar hofdames. Ook tekent men voor optredens van bekende artiesten; dit jaar o.a. Kensington, Waylon,
Nick en Simon, Miss Montreal, Di-rect en Nielson. De traditionele Boerendag op vrijdag 25 augustus is tevens een aanrader.
Je vindt er een markt vol ambachten, een kijkje in het boerenleven en diverse streekproducten. Kijk op www.stoppelhaene.nl
voor het volledige programma.
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Sallandse He�elrug - Twents Reggedal

Ontdekkaart
Tip: Leef je uit op de hoog gewaardeerde
MTB-routes in Hellendoorn, Holten en Rijssen.

De Sallandse Heuvelrug en het Twents Reggedal
vormen een uniek natuurgebied in Overijssel om heerlijk te recreëren. Laat u verbazen door de prachtige
vergezichten op de heuvelrug en meander op of langs
het water mee met de Regge. Bij de invalspoorten van
het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug vindt u het
Buitencentrum van Staatsbosbeheer met Sterrenwacht
aan de noordzijde en het gezellige Holterbergplein met
Natuurmuseum Holterberg aan de zuidzijde.

Hellendoorn

Tip: Ontdek de planeten van
het universum met het Planetenpad
in Nijverdal.

Kom cultuur snuiven in het dorp waar
het lijkt of de tijd heeft stilgestaan, maar
waar het door het jaar heen bruist
van de activiteiten.
AVONTURENPARK HELLENDOORN
MUSEUMBOERDERIJ ERVE HOFMAN
BAKKERIJ EN IJSMUSEUM

Buitencentrum

SMEDERIJ MUSEUM

Laat u informeren in Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
van Staatsbosbeheer over de natuur, geologie en
(cultuur)historie van dit unieke gebied. Geniet van
(h)eerlijke gerechten en drankjes in het gezellige caférestaurant met een open haard en buitenterras. Stap op
de ﬁets of maak een mooie wandeling.

Op Naar Nijverdal

Ontdek het centrum van Nijverdal met
een gevarieerd winkelaanbod, terrasjes,
lunchrooms, gezellige kofﬁebars en diverse
restaurants. Breng ook eens een bezoek
aan de talrijke evenementen.

SPEELBOS SALLANDSE HEUVELRUG
STERRENWACHT HELLENDOORN

MEMORY MUSEUM

Twents Reggedal
Tip: Ervaar de Regge vanaf het water
en stap aan boord van de Enterse
Zomp of huur een fluisterbootje.

Nationaal Park
Sallandse Heuvelrug
NATUURMUSEUM HOLTERBERG
BOS VAN DAANTJE DAS
CANADESE BEGRAAFPLAAT
S

KINDERBOERDERIJ DONDERTMAN
MIDGETGOLF

Holterberg

Bezoek de Holterberg met de vele horeca-gelegenheden
en ‘natuurlijk’ Natuurmuseum Holterberg. Onderneem
één van de vele activiteiten voor jong en oud. De Holterberg is ook ideaal als vertrekpunt voor wandelaars en
ﬁetsers of juist een plek om even tot rust te komen.

Tip: Beklim de Holterberg met uw racefiets en rijd de mooiste kilometers
over de Toeristenweg.

Tip: Bezoek informatiepunt Twents Reggedal bij Pelmolen Ter Horst in Rijssen.

PELMOLEN TER HORST

Heerlijk Holten

Tip: Loop door de tijd met
het Wereldtijdpad.

Ervaar de Sallandse gastvrijheid bij
een van de vele Holtense horeca–
etablissementen. Strijk neer op
een terrasje na een wandel– of
ﬁetstocht of ga culinair genieten bij
een van de toprestaurants.

RIJSSENS MUSEUM
BRANDWEER MUSEUM

RIJSSENS LEEMSPOOR
PARKGEBOUW

Stijlvol Rijssen

Kom gezellig winkelen in Stad
Rijssen en laat u verrassen door
de toonaangevende modezaken,
juweliers, interieur- en woonwinkels. Proef de plaatselijke
gastvrijheid of ontdek de
geheimen van de stad met de
nieuwe stadswandeling.

Kijk voor meer informatie op: www.vvvhellendoorn.nl en www.beleefrijssenholten.nl
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Zomerse Markten Raalte
Elke woensdagochtend van 09.00 -13.00 uur in juli en augustus
Met het zonnetje op het gezicht en genietend van de geur van vers bereide
streekproducten slenteren van kraam
naar kraam. Producenten vertellen vol
passie over hun producten die rechtstreeks van het land komen, terwijl
iets verderop het publiek zich bij een
kraampje verzamelt om te kijken naar
het boterkarnen, spinnen of kantklossen. Even lekker bijkomen kan onder
het genot van een goede kop koffie of

een lekkere lunch op één van de terrasjes, om vervolgens toch nog even
de gezellige boetiekjes in het centrum
van Raalte in te duiken.
De Zomerse markten in Raalte vinden
plaats in het centrum van Raalte. Naast
de Warenmarkt vindt u hier de Grote
Markt, Streekmarkt en een Bottermarkt met ambachten. De Bottermarkt
bestaat dit jaar 50 jaar en organiseert

daarom een tal van extra activiteiten.
Denk daarbij aan een ganzenparade,
een optreden van de Roalter Jongs en
de Stuwzangers, een demonstratie
van wasvrouwen en een optreden van
harmonicaspelers.
Kortom; een bezoek aan de Zomerse
Markt in Raalte is een gezellig dagje
uit en een smakelijke beleving voor
jong en oud.

Deventer Boekenmarkt; de grootste van Europa
Zondag 6 augustus 2017

Hart van Holten: Altijd gezelligheid op hét plein in Holten!

Nationaal bekend evenement,
met 878 boekenkramen langs
de IJsselkade en in de historische
binnenstad. Ruim 6 kilometer boekenmarkt, met deelname van gerenommeerde boekhandelaren en
antiquariaten uit geheel Nederland.
Door het grote aantal kramen is de
Deventer Boekenmarkt uitgegroeid
tot de grootste van Europa.
Het aanbod varieert van kinder-

boeken tot poëzie, van literatuur
tot strips en van boeken over sport
tot geschiedenis. De Deventer
Boekenmarkt interesseert een breed
publiek voor het antiquarische- en
tweedehands boek en heeft daar
onder meer de Boudewijn Büchprijs
voor ontvangen.
De markt begint officieel om 9.30
uur en duurt tot 17.30 uur. Tevens

is er een programma met muziek,
kunst en speciale exposities. De
toegang is gratis. Meer info:
www.deventerboekenmarkt.nl
Op zaterdagavond 5 augustus, de
vooravond van de Boekenmarkt,
vindt rondom Theater Bouwkunde
het jaarlijkse poëziefestival Het Tuinfeest plaats. Meer info:
www.hettuinfeest.nl

Elke donderdag vanaf 29 juni t/m 31 augustus
De Smidsbelt is het bruisende plein in het Hart van Holten. Het is een gezellige
plek om even neer te strijken en te genieten van een drankje of om lekker te
eten. Op en rond het plein is er altijd wel wat te doen zoals het Rondje Smidsbelt
en de Zomerse Zondagen in de zomermaanden.
Elke donderdag van 29 juni t/m 31 augustus is het extra gezellig op het plein
tijdens Rondje Smidsbelt. Geniet van een ondergaand zonnetje, sfeervolle livemuziek (vanaf 18.30 uur), lekker eten en drinken en een goed gesprek! Neem
de kinderen gerust mee, want voor hen zijn er speciale kinderactiviteiten. Zo
staan er vanaf 12.00 uur ’s middags leuke kinderspelen op het plein klaar.

IJsselbiënnale; Fiets of wandel deze zomer langs
de mooiste rivier van het land!

Foto: Gerard Dubois

14 juni – 24 september 2017

Dagje Hellendoorn
Dinsdag 8 augustus 2017
Tijdens het jaarlijks Dagje Hellendoorn is er voor jong en oud van alles te
beleven. Zo kan er een kijkje worden genomen in de bijzondere wereld
van landbouwmachines en tractoren. En voor de vele liefhebbers zijn er
allerlei oude brommers te zien. Verder worden er in en rondom de museumboerderij Erve Hofman aan de Hofmanstraat demonstraties gegeven
van oude beroepen. Een bezienswaardigheid is altijd de hoefsmid die
een paard beslaat. Natuurlijk is ook de Oale Smederieje geopend waar
de smeden hun spectaculaire kunsten met het laaiend vuur, aambeeld en
blaasbalg laten zien .Voor de allerkleinsten is er een grote zandbak en zij
kunnen cavia’s en konijnen knuffelen. Enkele harmonicaspelers zorgen
voor een passende muzikale omlijsting.

115 initiatiefnemers en musea uit de
IJsselvallei organiseren deze zomer
de IJsselbiënnale. Ontdek maar liefst
26 kunstwerken van internationale
kunstenaars langs de mooiste rivier
van het land tussen Doesburg en
Zwolle. De kunstwerken staan op
bijzondere locaties in het landschap
en in de historische Hanzesteden; In
uiterwaarden en bij sluizen, steenfabrieken en landgoederen. Op de fiets
of wandelend ervaart u de kunstwerken en de IJsselvallei het best! De
volledige route beslaat ongeveer 100
km. Voor de fiets zijn er 4 etappes
uitgezet van telkens zo’n 25 km en
te voet ontdekt u de kunstwerken in
9 wandeletappes. Kies uit de vele
etappes van de IJsselbiënnale, variërend van een fiets- of wandelroute
van enkele uren tot een meerdaagse

tocht waarin u alles ziet. De routes
sluiten aan op bestaande wandel- en
fietsroutes zoals het Hanzestedenpad. U kunt de route ook eventueel
met de auto rijden! Om u op weg te
helpen krijgt u bij aanschaf van een
ticket een gratis routekaart. Daarop
staan alle locaties, routes, startpunten en parkeerplaatsen. Hoe u de
route samenstelt, bepaalt u zelf. Niet
alles hoeft op één dag; uw ticket is
gedurende de hele periode geldig.
Samen met een speciale programmering van gevestigde musea in
de regio en een rijk en gevarieerd
activiteitenprogramma op tal van
locaties vormt de IJsselbiënnale een
boeiende ontdekkingsreis door dit
bijzondere landschap. U kunt overal
op de route starten en zo uw eigen
fiets- en wandeltocht uitstippelen.

Tickets voor de IJsselbiënnale
koopt u online of bij de
startpunten langs de route.
Na aanschaf van een ticket kunt
u alle kunstwerken onbeperkt
bezoeken. U kunt dit bezoek over
meerdere dagen uitspreiden; uw
ticket blijft gedurende de hele
periode van de IJsselbiënnale geldig
van 14 juni t/m 24 september 2017.
Op vertoon van je IJselbiënnaleticket
ontvangt u bij een aantal deelnemende musea korting op de entree
van het betreffende museum. In
Salland kunnen de tickets gekocht
worden bij De Bökkers Mölle in
Olst en Het Sandton IJsselhotel in
DeventerTicketprijs (inclusief gratis
routekaart): € 8,50 per persoon I
Kinderen onder de 12 jaar: gratis
Meer informatie: www.ijsselbiennale.nl
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Bella Roma
Italiaans specialiteiten restaurant

Restaurant Bella Roma is gespecialiseerd in de Italiaanse keuken. Ons

restaurant is gevestigd in het hart van Deventer in een schitterend pand aan
de Brink 53-59. Wij serveren een heel uitgebreide menukaart. Naast pizza’s,
vegetarische pizza’s, zijn wij ook gespecialiseerd in verschillende pasta-,
vlees- en visgerechten. In de zomer beschikken wij tevens over twee terrassen: Eén terras aan de voorkant van ons restaurant en één terras aan de
achterkant. Op de terrassen hebben wij ongeveer 64 zitplaatsen. Voor elk
wat wils!
Openingstijden:
Maandag t/m zondag van
16.00 uur tot 22.30 uur.

Reserveren kan telefonisch: 0570-645340
of via www.bellaromadeventer.nl.

www.bellaromadeventer.nl
Brink 53, 7411 BV Deventer
T. 0570-645340 | info@bellaromadeventer.nl

Zaal/Restaurant
“De Remise”
Voor al uw:
Bedrijfsfeesten, familiefeesten en Boerengolf
NIEUW: HAPPEN EN TRAPPEN!
(De enige échte culinaire fietstocht)
Schoolbosweg 10 • 8141 PX Heino • 0572-393045
info@zaalrestaurantderemise.nl • www.zaalrestaurantderemise.nl

Zaal / Restaurant “De Remise”
is onderdeel van Camping Heino.
Camping Heino - Schoolbosweg 10
8141 PX Heino - www.campingheino.nl

achter het pand van de eikelhof antiek, interieur kunst | aan de parallelweg N35 ZWOLLE/ALMELO

We zijn tevens geopend op Koningsdag, Hemelvaart en beide Pinksterdagen.
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Vernieuwde fietsnetwerkkaart Salland

Sallandse Zandloper en nieuwe
wandelkaart
Wandel van hoog naar laag dwars door Salland. De Sallandse Zandloper is
een lange-afstand-wandelroute van ongeveer 45 km, van oost naar west, van
rechts naar links, dwars door Salland. De route loopt van hoog naar laag: van
het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug naar de uiterwaarden van de IJssel,
met ruim 65 meter hoogteverschil. De Sallandse Zandloper is verkrijgbaar bij
de Toerist Info’s en VVV’s.

De vernieuwde fietskaart `Fietsnetwerk Salland´ is uit! Het fietsnetwerk
Salland bestaat uit 520 kilometer
aan bewegwijzerde routes. In dit
netwerk kunnen fietsliefhebbers zelf
eindeloos veel fietsroutes samenstellen met behulp van knooppunten.
Salland is bij uitstek hét gebied
om te ontdekken met de fiets.
Er kan onder andere genoten

worden van de natuur, de mooie
authentieke dorpjes en steden en
van de karakteristieke landhuizen
en boerderijen. Om de fietser nog
beter te bedienen, is er een nieuwe
kaart voor fietsnetwerk Salland
ontwikkeld. Met de nieuwe kaart
worden honderden kilometers
aan bewegwijzerde fietsroutes in
beeld gebracht. Tevens zijn er op
de kaart ook horecagelegenheden,
bezienswaardigheden en Sallandse

afstappers opgenomen voor een
leuke onderbreking tijdens het
fietsen van één van de routes.
Op deze manier kan de fietser
Salland beleven in al haar facetten.
De vernieuwde fietskaart is
voor €5,95 verkrijgbaar bij
onder andere de VVV’s en
Tourist Info’s in Salland. Meer
informatie is te vinden op
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl.

In 2017 wordt het wandelnetwerk aangepast en uitgebreid met nieuwe routes.
Medio juli is de nieuwe wandelnetwerkkaart te koop bij de Toerist Info’s en
VVV’s. Meer informatie op www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl .

Sallands Mooiste, Haarle
Zaterdag 1 juli en zondag 2 juli
De wielertoertochten van Sallands Mooiste bieden een bijzonder
afwisselend en zeer uitdagend parcours, waarin de fietser door alle
facetten van het Sallandse landschap op de proef wordt gesteld. Vanuit
Haarle starten een aantal verschillende routes voor zowel wielrenners en
mountainbikers, als voor de recreatieve (elektrische) fietser, variërend in
lengte en diversiteit. Door de verschillende doelgroepen en afstanden
onderscheid Sallands Mooiste zich van andere wielerevenementen.
De routes leiden door één van de mooiste natuurgebieden en brengt
de fietser op plaatsen die normaal gesproken niet voor het fietsende
publiek toegankelijk zijn. Voor meer informatie kijk op
www.sallandsmooiste.nl

Deventer is speelstad van het EK
vrouwenvoetbal 2017!
Voor het eerst in de geschiedenis is
Nederland host van het EK voetbal
voor vrouwen. Het UEFA Women’s
EURO 2017 heeft Breda, Tilburg,
Rotterdam, Utrecht, Doetinchem, Enschede en Deventer als speelsteden.
16 teams, waaronder onze OranjeLeeuwinnen, komen van 16 juli tot en
met 6 augustus in actie. In Deventer
vinden vier groepswedstrijden en
een kwartfinale plaats. De aftrap van
het toernooi in de Adelaarshorst be-

gint op 18 juli om 18.00 uur met ‘the
battle of the Alps’ ofwel de wedstrijd
tussen Oostenrijk en Zwitserland. De
volgende wedstrijden zijn op vrijdag
21 juli om 18.00 tussen Zweden en
Rusland, maandag 24 juli 20.45 uur
tussen Noorwegen en Denemarken,
donderdag 27 juli om 20.45 uur
tussen Schotland en Spanje en de
kwartfinale vindt plaats op zondag
30 juli. Tijdens de speeldagen van
de EK-wedstrijden komt er een

fanzone op de Brink met bijpassende
activiteiten.
www.euro2017deventer.nl

Standwerkconcours Rijssen
Maandag 7 augustus van 09.00 - 12.30 uur
Tijdens de reguliere maandagmarkt wordt er een standwerkersconcours
georganiseerd. De standwerkers doen hun uiterste best om de mooiste,
leukste en grappigste presentatie te geven om zodoende zoveel mogelijk producten proberen te verkopen op de markt. Maandag 7 augustus
9.00-12.30 uur in het centrum van Rijssen.

Paarse Loper
Zaterdag 19 augustus t/m zondag 3 september
Eind augustus en begin september verandert Nationaal Park
De Sallandse Heuvelrug elk jaar
weer in een prachtige paarse zee
van bloeiende heide. Om van dit
schouwspel te kunnen genieten
worden er allerlei activiteiten in

de periode van 19 augustus tot
en met 3 september georganiseerd. De Paarse Loper wordt als
het ware uitgerold en de loper
opent ook de spreekwoordelijke
deuren om alles wat paars is te
kunnen zien, proeven, ruiken en

ervaren. Meer informatie over de
Paarse Loper met de verschillende
activiteiten en arrangementen is
te vinden op www.paarseloper.nl.
Een speciale flyer is bij de Tourist
Info’s en de deelnemende bedrijven af te halen.
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Wilt u iets anders, kom dan naar
bistro de Oale Ste!

zowel binnen als
buiten veel te doen!
±60 dinosaurussen
lasergamen
goud zoeken

AVONTUURLIJK
DAGje weg
voor het hele gezin!

klimparcours
t-rex blootleggen
en nog veel meer!

Dinoland Zwolle | Willemsvaart 19, 8019 AB Zwolle | info@dinoland.nl | www.dinoland.nl | t. 038 - 468 02 60
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Triathlon Holten
Vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli 2017
De Triathlon Holten is een
internationaal evenement dat
staat als een huis! Dit jaar is alweer
de 33e editie van dit evenement.
De triathlon wordt zowel
georganiseerd voor de elite
atleten als ook voor de recreatieve
deelnemers. De Holterberg vormt
een belangrijk onderdeel van de
triathlon. Het fietsparcours loopt
er midden door heen. Met het
zwemmen in De Domelaar is er de
laatste jaren een extra dimensie
toegevoegd aan het evenement.
De afsluiter van de Triathlon is
het lopen door het centrum van
Holten met aan de kant honderden

enthousiaste supporters!
Op vrijdagavond trappen de
triathleten van de toekomst af met
de Rabo Supersprint Kids Triathlon
en wordt er voor recreanten de
Vivera Run 5 en 10 kilometer
georganiseerd. Na het sportieve
gedeelte start het openingsfeest
op Kalfstermansweide om circa
22.00 uur en duurt tot circa
middernacht.
Op de zaterdag vinden de
internationale Elite en Junioren
Sprint wedstrijden en de
Olympic Distance als ook de
bedrijventeamwedstrijd als de

1/8 afstand plaats. De finish van
de races vindt traditiegetrouw
plaats in de finisharena
op Kalfstermansweide. De
huldigingen zullen om 21.00 uur
aanvangen, waarna het slotfeest
los barst. De afterparty is dit jaar
in handen van de heren van Plork
en de Aannemers. Een multiinzetbare band die zowel optreedt
op festivals, tentfeesten en dit jaar
het centrum van Holten op z’n
kop komt zetten. De heren
hebben één doel: iedereen aan
het dansen krijgen met hun
muziek. Kom het beleven!
www.triathlonholten.nl

Lommerdmarkt Rijssen – ‘Rijssen op straat’
Elke donderdag vanaf 27 juli t/m 24 augustus 2017
De Lommerdmarkt is een zomermarkt met gezellige terrassen en entertainment in het koopcentrum van Rijssen.
Dit alles onder de noemer ‘Rijssen op Straat’. Tijdens ‘Rijssen op Straat’ gaan ondernemers de straat op en zijn de
winkels open tot 21.00 uur.
De Lommerdmarkt of ook wel rommelmarkt is een grote markt met veel 2e hands artikelen. De Lommerdmarkt
vindt plaats op de bekende locaties: Europaplein, Kerkstraat, De Hagen, Rozengaarde en Oude Veemarkt en duurt
tot ongeveer 12.00 uur.

Luttenbergsfeest

Van 11.00 tot 21.00 uur is het ook in de rest van centrum Rijssen erg gezellig. Letterlijk en figuurlijk gaan de
ondernemers de straat op! Er zijn tal van kramen en gezellige terrassen. Verschillende vormen entertainment
veraangenamen uw verblijf. Voor de kinderen zijn er springkussens en andere leuke attracties.

Donderdag 10 augustus t/m zondag 13 augustus

De winkels in koopcentrum Rijssen zijn open tot 21.00 uur.

In Luttenberg, de parel van Salland, wordt dit jaar weer een nieuwe editie
van het Luttenbergsfeest gevierd. Het feest bevat spectaculaire onderdelen
zoals het Gatgraven, Kratstapelen en natuurlijk het zondagmiddagspektakel
met daarbij het alom bekende Zwientie tikken. Dit alles speelt zich af op de
kerkweide midden in het centrum van Luttenberg. Daarnaast is er op zondag
in de straten rondom het feestterrein een gezellige braderie en rommelmarkt.
’s Avonds is het goed vertoeven in de feesttent met elke avond live muziek.
Tip: kom op vrijdag 11 augustus kijken naar Dondert de Berg af, spectaculair
buikschuiven. Voor meer info kijk op: www.luttenbergsfeest.nl

Varen met een zomp, Hellendoorn
Kano by night, Nijverdal
Al peddelend ziet u de zon onder gaan en geniet u van een sfeervolle
kanotocht in de schemering en de nacht. Kanovaren in het donker is
een unieke en bijzondere ervaring die u kunt beleven bij De Wilgenweard. Beleef rivier de Regge en de omgeving eens op een andere
manier. Na afloop van de kanotocht kan er genoten worden van een
drankje op het (verwarmde) terras aan het water. De kano by night
tocht duurt ongeveer één uur en is te boeken vanaf €6,00 per persoon.
Data:
Dinsdag 25 juli 2017 om 21:00 & 22:00 uur
Dinsdag 1 augustus 2017 om 21:00 & 22:00 uur
Dinsdag 8 augustus 2017 om 21:00 & 22:00 uur
Dinsdag 15 augustus 2017 om 21:00 & 22:00 uur
Dinsdag 22 augustus 2017 om 21:00 & 22:00 uur
Reserveren is gewenst: 0548-681338

Varen met de zomp is een belevenis. Puur genieten van de prachtige natuur en de herstelprojecten
waardoor de Regge weer meandert.
Maar ook spannend door het unieke
‘overtomen’. Wie kent niet het woord
‘overtoom’? Maar wat betekent het
eigenlijk? Tussen Rijssen en Hancate,

in Zuna en Overwater, liggen twee
stuwen en die kun je passeren met
een overtoom. Daarvoor vaart de
schipper op een lorrie en met hulp
van de accu’s aan boord wordt de
lorrie over de vistrap getrokken.
Het klinkt spannend…. En dat is
het ook!

Achter de ijsfabriek Ola in Hellendoorn ligt “de Schuttevaer” in het
botenhuis. Vanaf juli tot eind augustus
op woensdag tot en met zaterdag tussen 11 en 16 uur zijn er vrije vaarten.
Aanmelden hiervoor hoeft niet, u kunt
naar het Botenhuis, (Reggeweg 15a,
Hellendoorn) gaan en instappen.
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Muziek op de Berg, Hellendoorn
Zondag 16 juli 2017 van 15.00-17.00 uur
De vrolijke muziek van blaaskapellen is vaak te horen in de bergdorpen van Oostenrijk, Tsjechië
en Duitsland. En deze zomer ook
in Nederland, want bij Landgoed
De Uitkijk in Hellendoorn kan er
geluisterd worden naar de marsen,
walsen en polka’s van de Eschländerkapel. De Eschländerkapel
behoort al jaren tot de top van
de Nederlandse blaaskapellen.
Opgericht in 1978 heeft de kapel
in de loop der tijd vele successen
behaald. Met als wapenfeiten
winnaar van het concours voor

blaaskapellen in Muntendam in
2009, Nederlands Kampioen in de
Supertopklasse in 2011, 3e op het
Europees Kampioenschap in 2013
en 4e op het EK in 2015. Egerländer muziek is oorspronkelijk volksmuziek uit het Egerland, een regio
in het noordwesten van Bohemen
(Tsjechië) bij de stad en de rivier
Eger. De muziekstijl is gebaseerd
op de Boheemse volksmuziek en
wordt gespeeld door een blaaskapel met klarinetten, een dwarsfluit
of soms een piccolo, bugels, een
trompet, trombones, baritons,

waldhoorns en bastuba’s, aangevuld met slagwerk.
Na het optreden is er een gezellige
Outdoor Cooking. Dit is een ongedwongen manier van eten waarbij
de mensen kunnen proeven, delen
en genieten van verschillende
ambachtelijk bereide vis en vlees
gerechten die bereid worden op de
buitenkeuken. Op een buffet wordt
er brood en kruidenboter, salades,
vis- en vleesschotel en garnituren
geplaatst. De avond wordt afgesloten met een dessert.

De Heinose Pompdagen: 5 dagen gezelligheid
en plezier!
Woensdag 16 augustus t/m zondag 20 augustus
De Pompdagen: Hét volksfeest
van Heino en omstreken, dat
jaarlijks vanaf de derde woensdag
van augustus uitbundig wordt
gehouden. Tijdens De Pompdagen
barst het van de festiviteiten. Er
zijn gezellige activiteiten voor jong
en oud van 's ochtends vroeg tot
's avonds laat. De publiekstrekkers

tijdens de Pompdagen zijn de
Donderse Markt, Kermis, Het
Erfhuus: Spectulaire Veiling van
variëteiten, Loop naar de Pomp /
Kidsrun, Daggie Old Heino en de
Pomptoertocht. Er is altijd wat te
beleven in de Hof van Rakhorst.
De kom van het dorp is volledig
autovrij en heeft tijdens deze

feestelijke dagen plaats gemaakt
voor gezellige terrasjes en diverse
podia. Overdag zijn er veel
activiteiten en ’s avonds in elke
hoek van het dorp een aantrekkelijk
muziekprogramma. Kijk voor meer
info, het laatste nieuws en het
volledige programma op:
www.pompdagen.nl

Bloemenfestijn Museum de
Laarman, Luttenberg
Zaterdag 1 en zondag 2 juli
Dit festijn geeft een ruim beeld van wat er allemaal met bloemen gedaan kan
worden. Naast uiteraard het bloemetje op tafel/dressoir zijn bloemen vaak
grote inspiratiebron met decoratieve toepassing in schilderkunst en keramiek.
Daarnaast kunnen bloemen als basis staan aan bereiden van voedsel of maken
van wijn. Tijdens dit festijn presenteren vele standhouders hun producten
of diensten, waarbij het opvalt hoe groot de variatie is. Bloemschikken met
Frits Hoogers (12.00 tot 15.00 uur), keramiek-objecten en ansichtkaarten met
bloemmotief, eten & koken met bloemen, pottery, keramiek en glas-schulpturen, naast schilderijen en stoffen. Brocante spullen zoals theeservies, tafelkleden, smaakjes bloementhee , bloemenkransen, glaskralen en quilt-kleden.
Kortom: veel te zien & te beleven op het Bloemen Festijn.

Roofkunst: Roofkunst voor,
tijdens en na WO II, Deventer
12 mei t/m 27 augustus 2017
Op 12 mei opende de Ter Borch Stichting in Deventer een grote tentoonstelling over roofkunst. De expositie vertelt over joodse kunsthandelaars
en particulieren van wie kunstwerken in Duitse handen terecht waren
gekomen. Dit gebeurde soms door gedwongen verkoop, maar vaak ook
door georganiseerde roof. Het getoonde werk komt uit de rijkscollectie
en uit Nederlandse musea. Ook enkele families geven hun met succes
geclaimde werk voor deze bijzondere gelegenheid in bruikleen. De tentoonstelling wordt gehouden in de Bergkerk te Deventer, met steun van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De twaalfde-eeuwse Bergkerk
is dit jaar speciaal hiervoor gerestaureerd en geklimatiseerd. Bergkerk,
Bergkerkplein 1, Deventer, www.roofkunst.com

Romantische
Avondroodtocht, Hellendoorn
Vrijdag 7 juli, vrijdag 4
augustus en vrijdag 1
september
Een prachtige vaartocht over de
rivier de Regge met de natuur
in avondgeuren en – kleuren! ’s
Avonds om 20:00 uur vertrekt
de Enterse Zomp in Hellendoorn
voor een vaartocht over de Regge.
Met een kaarsje, een kopje koffie/
thee en een drankje is het wachten
alleen nog op het avondrood. Dit is
een vaartocht voor de romantische
mens! Het vertrek is vanaf het
botenhuis achter de IJsfabriek in
Hellendoorn. De vaart gaat door bij
minimaal 10 deelnemers. Opgave
via Tourist Info/VVV Nijverdal.
Tel. 0548-612729.

Oogstdag Holten; van verleden
tot heden
Zaterdag 29 juli 2017
De stichting “Oogstdag Holten” organiseert op zaterdag 29 juli de
jaarlijkse Oogstdag. Op deze dag wordt gedemonstreerd hoe het graan
geoogst werd in vroegere jaren. Die dag wordt de rogge gemaaid met
de z.g. zicht, vervolgens met paard voor grasmachine met aflegger,
zelfbinder en combine. Het stoppelland wordt daarna geploegd met 2
span paarden voor een rondgaande ploeg. Ook worden er aardappels
gerooid en er worden streekproducten verkocht. Verder staan op het
terrein ook nog authentieke tractoren. De locatie is aan het Beukenlaantje (achter het station) in Holten aan de voet van de Holterberg.
De toegang is gratis, aanvang 13.30 uur.
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’t HoogeHuus presenteert:
Mixed Grill Menu
(ca 400 gram)

vanaf

€ 47,50

Runderbiefstuk, kipfilet, sparerib en varkensfilet
met friet en een salade.
Incl. 1x frisdrank of bier en een kopje koffie of thee.

Voor slechts € 18,50 per persoon
Restaurant ’t HoogeHuus op vakantiepark Landgoed Old Heino
Zwolseweg 71a - 8141 EA Heino
Open vanaf 17 tot 20 uur. Reserveren via T. (088) 328 00 40

ONTDEK DE HOlTErbErg iN EEN ElEcTriscHE TOEK!

www.hoogehuus.nl
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Openluchttheater Operatie IJssellinie Olst
In september 2017 vindt er op
Landgoed De Haere in Olst een
groot openluchttheaterspektakel
plaats; Operatie IJssellinie. Operatie
IJssellinie vertelt één van destijds
best bewaarde geheimen van
Nederland; de verdedigingslinie die
in de jaren 50/60 het westelijk deel
van Nederland moest beschermen

tegen de opmars van de Sovjets.
Door het oostelijk deel onder water
te zetten… Een grote voorstelling
in de openlucht die wordt gespeeld
op de historische locatie waar
uiteindelijk niets heeft plaatsgevonden.
Daar waar de overblijfselen van de
verdedigingslinie nog altijd liggen
verscholen in een prachtig Overijssels

landschap. Initiatiefnemer van dit
spektakel is Theatergroep De Jonge
Honden, hét locatietheatergezelschap
van Overijssel. Een groep die
locatietheater maakt waarbij
geschiedenis én de gekozen locatie
leidt tot grote spektakelstukken in de
buitenlucht. Deze keer dus over onze
lokale geschiedenis. De voorstelling

wordt 10 keer gespeeld voor in totaal
4.000 bezoekers, in de schemer van
de avond op Landgoed De Haere in
Olst en aan de oever van de IJssel. Een
groot mannenkoor maakt onderdeel
uit van de voorstelling. Zij marcheren
met Russische strijdliederen over de
dijk, zwaaien met rode vlaggen, terwijl
de zon langzaam in de IJssel zakt. Een

bizar stukje Nederlandse geschiedenis,
in een prachtig Overijssels landschap,
waar het heerlijk fietsen en wandelen
is. Tickets kosten €17,50 en de
voorstellingen beginnen om 20.00
uur. Om tickets te bestellen en voor de
data van de voorstellingen kijk op:
www.zwolsetheaters.nl/programma/
ijssellinie

Tuinen van Salland
Zondag 2 juli, 6 augustus en 3 september

Wildplukwandeling, Rijssen

Samenwerkingsverband Tuinen
van Salland opent op de
zondagen 2 juli, 6 augustus en 3
september weer de deuren voor
het publiek. Het gaat om de tuinen
van Hof van Eigen-aardigheden
aan de Krieghuisweg 7a in
Raalte, de Tuin van Fortmond
aan de Fortmonderweg 47 in
Olst, de Tuinen van Ruim Zicht
aan de Hogeweg 6 in Wijhe,de

Sallandse Landschapstuinen (niet
te bezichtigen op 6 augustus)
aan de Twentseweg 6 in Heino
, Nynke Atsma aan de Oude
Twentseweg 26 in Luttenberg en
de kwekerij (met bloemenweide)
Arjan Schepers Vaste Planten
aan de Hakkershoekweg
9 in Mariënheem. In deze
tuinen wordt al meerdere
jaren geëxperimenteerd met

verschillende tulpen en andere
bolgewassen. Elke tuin heeft zijn
eigen stijl: stadstuin, bostuin en
boerderijtuin. De tuinen zijn die
dagen geopend van 10.00 tot
17.00 uur. De entree bedraagt
4,50 euro per tuin inclusief
koffie/thee, iets lekker en een
rondleiding; toegang tot de
kwekerij is gratis. Zie ook:
www.tuinenvansalland.nl

20 juli – 22 augustus
Onder leiding van Francine van Rossem, boerin van Kruidenhuis De
Vlo, maakt u een wandeling van circa anderhalf uur in de omgeving
om speciale eetbare planten en geneeskrachtige kruiden te plukken.
Afhankelijk van de oogst wordt er na afloop thee gezet en lekkere
soep of iets anders passend gekookt om te eten.
Opgave verplicht via Kruidenhuis De Vlo: francine@kruidenhuisdevlo.nl
** TIP: kom een dagje meewerken met de boerin op haar biologische
boerderij (wel op afspraak).

Ontdek 750 jaar IJssellandschap!
750 jaar geschiedenis als inspiratiebron voor de toekomst! Dit viert IJssellandschap door in 2017 nieuwe geschiedenis te schrijven. De Verhalenwagen van IJssellandschap reist in het jubileumjaar over de landgoederen op zoek
naar verhalen en avonturen. Elke twee maanden een ander landgoed waar tal van activiteiten worden georganiseerd die het verhaal van IJssellandschap vertellen. Excursies, evenementen, muziek….. Elk landgoed heeft zijn
eigen thema. In de maanden juli en augustus staat landgoed De Haere in het zonnetje met het thema oud & nieuw.
Ga mee op ontdekkingstocht langs de landgoederen en geniet van het verleden, heden en de toekomst.
Voor meer informatie: www.ijssellandschap.nl/750

Natuurontdekkingstocht, Rijssen
Woensdag 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus
Is het een Grutto? Een Kievit? En hoe heten al die prachtige bloemen?
Ontdek het tijdens de natuur- en ontdekkingstocht bij Het Overveen
in Rijssen! De avond begint met een kopje koffie, thee of fris met een
versnapering. Daarna wordt er ongeveer 5 kilometer gewandeld midden
door de prachtige natuur. Om niets te missen, kunnen kinderen een leenverrekijker gebruiken. Aanmelden bij Het Overveen via tel. 0548-542364.
12, 26 juli, 9, 23 augustus
Tijd: 19.00 uur
Het Overveen, Veendijk 2, Rijssen
www.hetoverveen.nl

Kom mountainbiken in Salland
In Salland ligt bijna 150 kilometer aan afwisselende en uitdagende mountainbikeroutes op u te wachten.
De mountainbikeroutes in Salland zijn afwisselend. Soms een technisch, uitdagend parcours door bossen en
over zandheuvels. En soms even rechtop zitten en genieten van het afwisselende en charmante landschap.
De routes zijn verbonden met de MTB-routes op de Sallandse Heuvelrug, de Veluwe en de Achterhoek.

Film op de Brink , Deventer
Donderdag 24 t/m zaterdag 26 augustus 2017
Filmhuis De Keizer presenteert drie avonden lang films op stadsplein
de Brink op een groot scherm in de openlucht. Het filmscherm staat
voor de Waag. De toegang is gratis. Meer info: www.filmhuisdekeizer.nl
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juli en augustus
9:00-13:00 uur

woensdag
zomerse

De Ulebelt

natuurvriendelijk hart van Deventer!

marktdag

De Ulebelt is hèt educatief natuur- en
milieucentrum met kinderboerderij in
Deventer.

Raalte

Als groen hart midden in een Vinexlocatie
is De Ulebelt de perfecte uitvalsbasis om
lekker buiten te zijn, te spelen op de beide
natuurspeelplekken, te genieten van de
natuur en prachtige thematuinen zoals de
vlindertuin, de kruidentuin, de heemtuin
en de bijentuin en kennis te maken met
landbouwhuisdieren van de Kinderboerderij.

warenmarkt

Zomermarkt Raalte

En natuurlijk om tussendoor even neer te
strijken op het terras voor een glaasje fris,
een ijsje of koffie en thee!

raalt
zaterdag
25 juni
e?
warenmarkt
je

Ons terrein is altijd vrij toegankelijk.
De Kinderboerderij is geopend van dinsdag
t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur en op zaterdag
en zondag van 13.00-17.00 uur. Horeca en
terras: maandag t/m vrijdag 9-17 uur en
zondag 13-17 uur. Op woensdag 13-17 uur
is er ook een Boerderijwinkel.
Zie website voor activiteitenprogramma.

twitter.com/Ulebelt
facebook.com/DeUlebelt

Maatmansweg 3 - 7425 NC Deventer
Tel 0570 65 34 37 - www.ulebelt.nl

be
er zont
!

bottermarkt
streekmarkt
snuffelmarkt

van 10.00 - 17.00 uur...
...gezellig slenteren langs de
vele kraampjes of loop eens
binnen bij een van de vele winkels...

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

een dijk van een gemeente
Rust en ruimte, een veelzijdig platteland, een grote diversiteit aan fiets- en wandelmogelijkheden,
gezellige authentieke dorpen, de rivier de IJssel, monumentale boerderijen, prachtige
uiterwaarden, statige landhuizen en een grote verscheidenheid aan podia, musea, beeldend
kunstenaars en bruisende evenementen. Dat is nou de kracht van Olst-Wijhe!

Postbus 23 | 8130 AA Wijhe | T 14 0570

www.olst-wijhe.nl
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Magisch Bostheater in
Luttenberg

Ringsteken en Schapenmarkt tijdens Helders Fees,
Hellendoorn

Verscholen in het bos achter de dorpskerk in het Overijsselse Luttenberg
ligt amfitheater Het Lommerrijk. In dit bostheater vinden in de lente en
de zomer gevarieerde optredens plaats. Terwijl onder de bomen licht en
schaduw vechten om een plaatsje, begeleiden tjilpende en kwetterende
vogels de voorstelling. Een magische plek. Op zondag 9 juli verzorgd
Toneelvereniging Dito uit Balkbrug het blijspel genaamd ‘Maagdenburcht’. In de blijspel staat de vraag centraal: hoe ver moet je als meisje
een jongen laten gaan? Op zondag 20 augustus treden The Jolly Beggars
op. Met covers en bewerkte traditionals weten zij de muzikale rijkdom van
Ierland over te brengen. Daarnaast wordt het theater op drie vrijdagen
(30 juli, 26 juli en 15 september) omgetoverd tot een openluchtbioscoop.
Bekijk de website voor het volledige programma en kaartverkoop:
www.amfitheaterhetlommerrijk.nl

Zondag 20 augustus t/m zaterdag 26 augustus
Elk jaar viert het dorp Hellendoorn
feest genaamd het Helder Fees. Een
week lang worden er verschillende
activiteiten georganiseerd waaronder
het Ringsteken en de Schapenmarkt.
Ieder jaar wordt traditiegetrouw het
ringsteken gehouden in het Hellendoornse dorpscentrum. Het door
de menclub “De Helderse Voerleu”
georganiseerde evenement trekt
al jaren veel publiek. Met prachtig
versierde koetsen en in stijl geklede

koetsiers en bijrijders rijdt men door
de Dorpsstraat in een poging om
tijdens het rijden een vijftal ringen
aan de stok te steken. En dat gaat
lang niet iedereen even goed af. Het
ringsteken wordt op de vooravond
van de Hellendoornse Schapenmarkt
gehouden. In de derde week van de
bouwvak begint de schapenmarkt
met de traditionele afdaling van ruim
100 schapen vanaf de Hellendoornse Berg. Voorafgegaan door de
schaapsherder en de dorpsomroeper

Klepperderk trekt de kudde het dorp
binnen. De schapenmarkt is een
gezellige markt waarbij er vooral veel
belangstelling is voor de braderie,
rommelmarkt en demonstraties van
oude ambachten en de boerendansers. De schapenmarkt is dit jaar op
22 augustus en begint om 9:00 uur.
Meer informatie over het Helders
Fees en de activiteiten die er
georganiseerd worden op:
www.heldersfees.nl

Expositie
Reecapriolen,
Natuurmuseum
Holterberg
Ontdek op een actieve manier het
buitengewone leven van het ree.
De hele zomer is in Natuurmuseum
Holterberg de interactieve tentoonstelling Reecapriolen te zien.
Een grote zaal uitsluitend over dit
mooiste sierlijke zoogdier van het
Nationaal Park. Ontdek bijvoorbeeld
hoe warm het is in de buik van een
ree , probeer net zo snel te fietsen
als een ree kan rennen of test uw
kennis over het voedsel wat ze eten.
Na het zien van deze expositie weet
u alles over deze prachtige dieren!

Museum De Waag: Stromen
door de tijd. Deventer, stad van
de IJssel
23 juni 2017 tot en met 7 januari 2018
Museum De Waag verwelkomt bezoekers vanaf 23 juni bij de tentoonstelling
Stromen door de tijd. Deventer, stad van de IJssel. Deventer is één van de
oudste steden van Nederland. De tentoonstelling belicht de centrale rol die de
IJssel speelde in haar ontstaan, haar groei en haar bloei. De geschiedenis van
Deventer wordt getoond in vijf historische tijdlagen, van haar ontstaan rond
600, via de komst van de Vikingen, de bloeitijd van de Hanzestad, langs de 17e
en 18e eeuw tot het heden. Vijf historische personages, waaronder Lebuïnus,
Catharina Simons en Leo Halle, leiden de bezoeker door de hoogtepunten van
de stadsgeschiedenis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 3D-constructies.
De tentoonstelling is onderdeel van de visie ‘De stad als museum’. Elementen
uit de vaste opstelling in Museum De Waag worden verbonden met diverse
historische locaties in de stad, zoals de Lebuïnuskerk en het Geert Groote Huis.
Dat uit zich onder andere in een wandeling door de stad langs historische
hoogtepunten.

Foto: Han Bouwmeester

Voor informatie en prijzen kijk op: www.museumdewaag.nl

Speelgoedmuseum: een reis
door de tijd van speelgoed
Het Speelgoedmuseum is een geweldige belevenis voor jong en oud! Met
13.000 objecten heeft het museum de grootste speelgoedcollectie van Nederland en biedt het een uniek inkijkje in de kindertijd van je grootouders en
nog verder. Je vindt er prachtige en gedetailleerde poppenhuizen van 1850
tot nu. Er staan toverlantaarns en stereoscopen, die men begin 19e eeuw
gebruikte, voordat er film en dia-apparaten bestonden. In de treinenzaal
tuffen treinen door een berglandschap en tref je een bijzonder fraai station
van blik uit 1919. Daarnaast is er een grote collectie van bijzondere poppen,
verschillende soorten mechanisch speelgoed en bordspellen. Elke zaterdagmiddag (in de vakanties ook op woensdagmiddag) zijn er activiteiten: bouwmiddagen met constructiespeelgoed van vroeger en nu en voorstellingen.
De ene keer is dat een demonstratie van blikken speelgoed dat beweegt
zonder batterij of elektriciteit. De andere keer komt een oud sprookje tot leven bij het magische licht van de toverlantaarn. Voor informatie over prijzen
en openingstijden kijk op: www.speelgoedmuseumdeventer.nl

Deventer
Stadsfestival
Zaterdag 19 augustus 2017
Het Deventer Stadsfestival is een
evenement in de gemeente Deventer
met een uitgebreide muziekprogrammering. Dit jaar treden onder meer
Miss Montreal, Lil’ Kleine, Danny
Vera, Boef en Buurman & Buurman
op. Daarnaast zijn er veel activiteiten
voor kinderen, is er een festivalmarkt
en uiteraard: lekker eten! Vorig jaar
was het evenement met 8.000 bezoekers bijna uitverkocht. Voor informatie over prijzen en programmering
kijk op www.deventerstadsfestival.nl
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Oorlogs- en Vredesmuseum

Charme Camping Heidepark is
een heerlijke camping met vanaf
de meivakantie ieder weekend een
recreatieprogramma. Er is een
nieuw sanitair gebouw en op alle
velden zijn comfortplaatsen.
Elk veld heeft zijn eigen speeltuin
en aangezien de kampeerplaatsen
voornamelijk aan de buitenranden
van het veld zijn geeft dit veel
ruimte om lekker te spelen.

Een indrukwekkende belevenis
G ro t e s t r a a t 1 3 - 7 4 4 3 B A N i j v e rd a l

w w w. m e m o r y m u s e u m . n l

‘T HOF VAN

COLMSCHATE
......................
Tapper ij • Eetc afe • Za le n
No a ber w i n kel
tHoffe noabers zijn de lokale ondernemingen
welke aan ‘t Hof van Colmschate verbonden zijn.
Zo komt de koffie van Ten Have uit Deventer,
de thee van Van Bruggen en een tripel en
ale van Davo, allemaal lokale ondernemers met
passie voor hun product! Al deze mooie producten
zijn natuurlijk bij ons te koop in de streekwinkel!

LUNCH € 5 -,
DAGHAP € 10 -,

H o lte r we g 104 • 7429 A H Deve nter • i n fo @h of va n c o l ms c h ate. n l • w w w. h of va n c o l ms c h ate. n l • (0570) 651300
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Natuurmuseum Holterberg, Holten

Fietstochten Gilde gids Deventer
's Zomers kan er elke donderdag een fietstocht in de fraaie omgeving van
Deventer worden gemaakt. De routes zijn zorgvuldig uitgekozen, zodat u
de mooiste plekjes te zien krijgt. Elke tocht wordt begeleid door ervaren
gidsen van het Gilde. Onderweg vertellen ze over interessante zaken die u
onderweg tegen komt. De tochten gaan in het algemeen over vrijliggende asfaltfietspaden, rustige binnenwegen en goed begaanbare zand- en
grindpaden. De routes zijn goed te rijden met elektrische fietsen. De
fietssnelheid ligt op ca. 15 km/uur.

Natuurmuseum Holterberg organiseert ook dit jaar weer tal van
activiteiten. Maak bijvoorbeeld op
13 en 27 juli een avondwandeling
onder begeleiding van een gids en
verhalenverteller. ’s Avonds komt het
bos tot leven! Of ga op 27 augustus
mee op Heide-experience. De gidsen
nemen u mee naar de mooiste
plekjes van de Holterberg en geven
u veel informatie.

Een ranger van het natuurmuseum
neemt de kinderen mee naar het Bos
van Daantje Das voor een spannende
Nature Experience tocht. Met een
schepnet naar de salamandervijver,
zijn er muizen in de val gelopen, kan
je een worm horen lopen, de geluiden
van het bos? Durf jij een uilenbraakbal
uit te pluizen? De kids gaan het allemaal beleven in het Bos van Daantje
Das, bovenop de Holterberg.

Speciaal voor kinderen worden er
op maandagen in de zomervakantie
Nature Experiences georganiseerd.

En voor diegene die diep in
de avond nog het bos in durft
is er de nachtvlinderexcursie.

Een nachtvlinderexcursie is een
spannende gebeurtenis, want wie
gaat er nu laat op de avond het
bos in, gewapend met een pot
stroop? Wie spant er een laken
en zet er een felle lamp bij? Geen
idee? Nachtvlinderonderzoekers
vinden dit soort zaken heel
gewoon. Nieuwsgierig geworden?
Genoeg te doen dus deze
zomer in Natuurmuseum
Holterberg! Kijk voor een
overzicht van alle activiteiten op
www.museumholterberg.nl

Iedere week wordt er een andere route gefietst. De afstanden variëren
doorgaans tussen 25 en 45 km, maar in 2017 zijn er voor het eerst twee
lange tochten bij van 65 km. Vanuit Deventer wordt er gefietst door
Salland, de IJsselvallei en soms een stukje van de Achterhoek. De ligging
van Deventer op de overgang van deze gebieden maakt de tochten vol
afwisseling. Van bosgebieden tot heidevelden, u komt het allemaal tegen.
Of de tocht voert u over landgoederen, langs weteringen en door de
uiterwaarden van de IJssel. Deelname staat open voor iedereen, tegen
een kleine vergoeding. www.gildedeventer.nl

Historisch Festival
De Laarman, Luttenberg
Zondag 16 juli
Op 16 juli vindt het jaarlijks Historisch Festival plaats. Er is een grote
deelname van historische voertuigen, zoals oldtimer tractoren, auto's en
bromfietsen. Voor de liefhebber is er een toertocht door de omgeving
met de verschillende oldtimer voertuigen.Ook zijn er tal van demonstraties van oude ambachten en oude machines. Bij goede weersomstandigheden wordt er die dag op verschillende manieren rogge gemaaid,
gebonden en aan de “garst” gezet. Een aantal dames en heren hebben
flink geoefend voor het trekker dansen en zullen dit gedurende de dag
enkele keren showen. Ook voor kinderen is er van alles te doen.De
muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Mannenkoor Germania uit
Heeten en cabaret groep Höllenboer. Voor openingstijden en
prijzen: delaarman.nl

Rondje Bello, Hellendoorn
Dinsdag 11, 18 en 25 juli en 1, 15 en 22 augustus
Een rit met het wegtreintje Treintje
Bello is een leuke manier van vervoer
om de prachtige bosrijke omgeving
van Hellendoorn en Nijverdal eens op
een andere manier te beleven / bezichtigen. Onderweg is er tijd genoeg
om het winkelcentrum van Nijverdal

in te lopen. Treintje Bello is een leuke
treintocht voor jong en oud, toeristen
en mensen uit de regio.
Reserveren vooraf is noodzakelijk,
want Bello kan een beperkt aantal
passagiers vervoeren. Opgave kan bij

één van de genoemde vertrekpunten.
Telefonisch reserveren kan ook bij
Tourist Info/VVV Nijverdal, tel. 0548612729. Prijzen: volwassenen € 5,50,
kinderen vanaf 3 t/m 12 jaar € 3,50 en
kinderen tot en met 2 jaar gratis
op schoot.

Heidemarkt op het
Holterbergplein, Holten
Zaterdag 19 augustus van 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 19 augustus van 11.00 tot 17.00 uur wordt op het Holterbergplein
een Heidemarkt gehouden. De Heidemarkt is de start van een week bomvol
activiteiten onder de noemer Paarse Loper. Het plein bij het museum is die dag
de plek van een gezellige markt met live muziek, poppentheater, springkussen,
pony’s en natuurlijk diverse marktkramen waar van alles te koop is. Een imker
laat zien hoe honing gemaakt wordt. Er is ambachtelijke boter, door wind
gedroogde appels, jam, mineralen, een workshop vilten en nog veel meer.
Met de Toek Toek kunt een u ritje door het natuurgebied maken. Het prachtige
natuurgebied de Sallandse Heuvelrug is bereikbaar vanuit Holten via de Holterbergweg. Met de horeca en het natuurmuseum aan het Holterbergplein is het
in de vakantie en weekenden een gezellige drukke boel. De heide op de heuvel
staat nu volop in bloei.

Koren op de Molen, Lettele
Zaterdag 9 september van 19.00 - 23.00 uur
Op de monumentendag op
9 september 2017 wordt het
evenement Koren op de Molen
bij de Korenmolen de Leeuw in

Lettele georganiseerd. Het thema
is dit jaar Burgers Boeren en
Buitenlui. Tijdens dit evenement
treden er verschillende koren

op die het publiek een gezellige
avond aanbieden dat in het teken
staat van het thema wat betreft
liederen en aankleding.

16

23 t/m 27 aug 2017

Vijf dagen feest
voor jong & oud!
tVOJFLPPHTUDPSTP
tPPHTUGFFTU
tCPFSFOEBH
tCMPB[FSTGFTUJWBM
t4UÃQQFMIBFOFDVMJOBJS
tCSBEFSJFºO
tWFMFCFLFOEFBSUJFTUFO
Voor meer informatie en het uitgebreide programma: www.stoppelhaene.nl
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Winkelen en
markten in Salland
Winkelen in Salland
BATHMEN
Koopavond: vrijdagavond
DEVENTER
Koopavond: centrum donderdagavond,
buitenwijken vrijdagavond
HEETEN
Koopavond: vrijdagavond
HEINO
Koopavond: vrijdagavond
HELLENDOORN
Koopavond: donderdagavond
HOLTEN
Koopavond: donderdagavond
NIJVERDAL
Koopavond: donderdagavond
OLST
Koopavond: vrijdagavond

Agenda van dag tot dag:
Van 30 juni 2017 t/m 3 september 2017
30 juni 2017

Deventer

Holten

• Excursie door het Worpplantsoen met
een uitloop over de Ossenwaarden. Het
Worpplantsoen is een van de oudste parken van
Nederland en het enige park dat buitendijks ligt.
In het park zijn vele oude bomen te bewonderen
en is het oorspronkelijke lanenplan grotendeels
weer in ere hersteld. Locatie: Start: IJsselhotel,
Worp 2, www.ivn.nl/afdeling/deventer I
Aanvang 14.00 uur.

• Triathlon Holten. Zie pagina 7.

Lierderholthuis
• Feestweekend Lierderholthuis. Het gezelligste
feestweekend van Salland. Locatie: Feestterrein,
Lierderholthuis. Entreeprijs: € 10,00 I Openingstijden: vanaf 12.00 uur

Rijssen
• Leerlingenconcert. Leerlingen van Muziekschool Rijssen verzorgen een concert in de
Schildkerk. Locatie: Parkgebouw Rijssen,
http://www.parkgebouw.nl.Entreeprijs: gratis I
Openingstijden: 19:30-20:45.

RAALTE
Koopavond: vrijdagavond

1 juli 2017

RIJSSEN
Koopavond: donderdagavond

Buurtschap Hancate

WIJHE
Koopavond: vrijdagavond
Markten in Salland
BATHMEN
Warenmarkt Schoolstraat,
di 8.00 - 13.00 uur
za 8.00 - 13.00 uur
DEVENTER
Warenmarkt Beestenmarkt,
di 8.00 - 12.00 uur
Warenmarkt W.C.Keizerslanden,
wo 8.00 - 12.00 uur
Warenmarkt W.C. Vijfhoek,
wo 10.00 - 16.00 uur
Warenmarkt Colmschate,
do 8.00 - 12.00 uur
Warenmarkt De Brink,
vr 8.00 - 14.00 uur
za 9.00 - 17.00 uur
DIEPENVEEN
Warenmarkt centrum,
do 13.30 - 17.00 uur
HEETEN
Warenmarkt centrum,
do 13.00 - 17.00 uur
HEINO
Warenmarkt Marktplein,
ma 8.00 - 12.30 uur
Vrijdagmiddagmarkt
vr 12.00 - 17.00 uur
Vismarkt
za 09.00 - 17.00 uur

• Weidefeest. Weidefeest is al 35 jaar een jaarlijks
terugkerend buurtfeest rondom de noordelijke
buurtschappen van Hellendoorn.
www.weidefeest.nl

Deventer
• La TalenTia: Frease. Een vrolijke humoristische
musical gebaseerd op het verhaal van Grease
met een vleugje Frozen en een paar schepjes
Footloose. Locatie: Deventer Schouwburg, www.
deventerschouwburg.nl I Aanvang 19.00 uur.
• Undercover op de Brink. Fantastische
Undercoversessies op het mooiste plein van
Nederland. liefst 3 Undercoversessies staan op
de rol: luister naar de grootste hits van REM,
George Michael en Queen. Locatie: Stadsplein
de Brink, www.dehip.nl I Aanvang: 19.30

• Storytrail stadswandeling door Deventer. Op
deze middag kunt u de geschiedenis van Deventer ontdekken met meesterverteller Godefridus
van theatergezelschap Stadsavonturen. Locatie:
Start: bij de Waag op de Brink, www.storytrail.nl/
stadswandeling-deventer I Aanvang 14.00 uur.
• Rendez Vous: Jazz. Voor iedereen is er deze
zomer van medio juni tot en met augustus wel
wat te beleven op het Grote Kerkhof, variërend
van Jazz en Blues tot een straattheatermiddag.
Op het programma vandaag: Jazz.
Locatie: Stadsplein het Grote Kerkhof,
www.grotekerkhof.nl. Openingstijden:
Aanvang 15.00 uur.

• Schipper&Schipper Kermistoer. Fietstoertocht met afstanden van 40, 60 en 100 km,
georganiseerd door Fietstoerclub Heikera. Start
en finish vanuit Lierderholthuis. Locatie: Café ‘d
Olde Wettering, Lierderholthuis Deelnameprijs:
€ 4,00; Prijs voor leden: € 3,00. Openingstijden:
08:00-12:00.

Holten

• Het Magische Sprookjesbos. Op 2 juli
aanstaande verandert het Openluchttheater Nijverdal op magische wijze in een Sprookjesbos.
Muziekvereniging KSW zal betoverende muziek
ten gehore brengen. Locatie: Openluchttheater
Nijverdal, Duivecatelaan 11,www.zinin.com
Entreeprijs: € 5,00; Entreeprijs kinderen
(t/m 12 jaar): € 2,50. Aanvang: 14:00 uur.

5 juli 2017

HELLENDOORN
Warenmarkt,
do 8.00 - 13.00 uur

Lierderholthuis

Deventer

• Feestweekend Lierderholthuis. Zie 30 juni.

HOLTEN
Warenmarkt Smidsbelt,
vr 13.00 - 17.30 uur

Nijverdal

• Vaartocht Deventer-Hattem. Dagtocht
Hattem. Tijdens de tocht naar Hattem passeren
wij onder andere de plaatsen Olst, Veessen en
Wijhe. Inclusief lunch en diner. Locatie: Vertrek
Verlaagde Wellepad, www.celjo.nl. Aanvang:
10:30 uur.

NIJVERDAL
Warenmarkt centrum,
za 11.00 - 17.00 uur
OLST
Warenmarkt Marktplein/Kerkplein,
vr 11.00 - 16.30 uur
RAALTE
Warenmarkt Domineeskamp,
wo 8.30 - 12.30 uur
Warenmarkt Grote Markt,
woe in juli/aug 09.00-13.00 uur
za 10.00 - 16.00 uur
RIJSSEN
Warenmarkt ’t Schild,
ma 8.00 - 13.00 uur
za 9.00 - 17.00 uur
SCHALKHAAR
Warenmarkt centrum,
do 13.30 - 17.00 uur
WESEPE
Warenmarkt centrum,
do 10.00 - 13.00 uur
WIJHE
Warenmarkt Marktplein,
di 8.30 - 12.00 uur

Wilp
• Zomerzangavond in de Dorpskerk van Wilp.
Evenals voorgaande jaren zijn er deze zomer
weer 5 zomerzangavonden in de Protestantse
Kerk van Wilp. Locatie: Dorpskerk Wilp,
www.kerkwilp.nl. Aanvang: 20:00 uur.

• Infloyd. Al jarenlang bewijst Infloyd dat het één
van de meest toonaangevende Pink Floyd tribute bands is die er bestaat. Locatie: Openluchttheater Nijverdal, Duivecatelaan 11, www.zinin.
com Voorverkoop: € 12,50. Aanvang: 20:00.

Rijssen
• Jaarlijkse zanguitvoering. Zangleerlingen van
de Muziekschool Rijssen verzorgen samen met
het vrouwenkoor de jaarlijkse zanguitvoering.
Locatie: Parkgebouw Rijssen, http://www.parkgebouw.nl. Entreeprijs: € 2,00.Openingstijden:
20:00-21:00.

• Zomermarkt Raalte. Zie pagina 3

2 juli 2017
Haarle
• Sallands Mooiste. Zie pagina 5.

• Hellendoorn Open Air. Hét jaarlijkse evenement van Hellendoorn dat je niet mag missen!
Locatie: Park de Geuren. Aanvang: 19:30.
Entree: Gratis. www.hellendoornopenair.nl

Nijverdal
• Bier en Ribs avond. Gezelligheid met muziek
bier & ribs bij Bistro de Oale Ste. Locatie: Bistro
de Oale Sté, Holterweg 116, www.oaleste.nl
Entreeprijs: € 29,50.

Nijverdal
• Dwalen, maar toch niet verdwalen. Altijd al
een keer willen gps-en en heerlijk willen dwalen
over de Sallandse Heuvelrug? Dat kan nu met
een gps–tocht van ongeveer 2 kilometer. Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, http://
www.np-desallandseheuvelrug.nl.Entreeprijs
volwassenen: € 5,00. Aanvang: 14:00 uur.

Rijssen
• Openluchtconcert Rijssens Mannenkoor. In
de muziekkoepel in het Volkspark geeft het Rijssens Mannenkoor vandaag een concert. Locatie:
Parkgebouw Rijssen, http://www.parkgebouw.nl.

8 juli 2017
• Muzikaal winkelen. Locatie: Centrum Nijverdal

11 juli 2017
Nijverdal
• 65+ wandeling. Ga mee met de gids van
Staatsbosbeheer en ontdek de Sallandse Heuvelrug. Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, , http://www.np-desallandseheuvelrug.nl.
Entreeprijs: € 7,50. Aanvang: 14:00 uur.

12 juli 2017

Deventer
• Workshop Schalen van keramiek maken In
deze workshop leer je hoe je een schaal met
behulp van een drukmal zelf maakt.Locatie:
Atelier Schoolstraat 22, www.facebook.com/
chris.visser.9828. Openingstijden: 10:00-12:30.
Deventer op Stelten. Zie voorpagina.

Deventer

• Speelgoedmuseum Deventer: Sprookjes bij
de toverlantaarn. Vertelvoorstelling: Antieke
glasplaten worden geprojecteerd en laten
bekende sprookjes zien van b.v. Sneeuwwitje,
De Gelaarsde Kat en Doornroosje. Locatie:
Speelgoedmuseum Deventer, www.speelgoedmuseumdeventer.nl. Openingstijden: vanaf
14.00 uur.

• Creatieve middag voor kinderen. Een
creatieve middag voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
Informatie: 0570-617552. locatie: WSV de IJssel,
Kersenstraat 2

Hellendoorn
• Hellendoorn Open Air. Zie 7 juli.

• BBQ-Town! De 2e editie van BBQ-Town wordt
gehouden op de evenementenweide aan de
Duivecatelaan in Nijverdal!. Locatie: Evenementenweide Nijverdal. Entreeprijs: € 15,00.
Aanvang: 14:00 uur.

Raalte

Hellendoorn

• Farmstaclerun 2017. Een parcours met hindernissen en diverse obstakels voor jong en oud.
Locatie: Weiland de Maat tegenover Care Hotel
te Heino. Deelnameprijs: € 30,00. Openingstijden: 10:00-15:00.

• Lunchvaart Deventer. Combineer een dagje
winkelen of een stadswandeling door Deventer
met een tocht over de IJssel aan boord van de
Organza. Locatie: Vertrek Verlaagde Wellepad,
Welle, www.celjo.nl

• Feestweekend Lierderholthuis. Zie 30 juni

• Triathlon Holten 30 juni en 1 juli 2017.
Zie pagina 7.

• Budde Beach 2017! Strand, cocktails en muziek
is de perfécte combi om deze editie te beleven.
Locatie: Café / restaurant Budde, http://www.
cafebudde.nl

Hillesum Centrum, www.ettyhillesumcentrum.nl I
Openingstijden: vanaf 12.00 uur.

Heino
• Deventer op Stelten. Zie voorpagina.

Nijverdal
Lierderholthuis

Nijverdal
• Speelgoedmuseum Deventer: Blikken
speelgoed in beweging. Voorstelling over
mechanisch speelgoed van blik. Locatie:
Speelgoedmuseum Deventer, http://www.
speelgoedmuseumdeventer.nl I Openingstijden:
vanaf 14.00 uur.

Kaartverkoop: VVV Deventer, Brink 89. Locatie
Escaperoom: Broederenplein 8,
www.devogelvrij.nl

7 juli 2017
Deventer
• Ga de uitdaging aan in Escaperoom Heerengracht 458. Deze spannende Escaperoom
vind je in het centrum van Deventer. Locatie:

Holten
• HMV presenteert: Maestro. Op zaterdag 8 juli
presenteert H.M.V. de tweede editie van Maestro
Holten. Locatie: Kulturhus Holten, http://www.
kulturhusholten.nl

Rijssen
• Concert rond het carillon en het stadhuisorgel. Concert rond het carillon en het
stadhuisorgel door Jan-Geert Heuvelman en
met medewerking van Maurice van Dijk op
trompet. Locatie: Gemeentehuis Rijssen-Holten, Schild 1, Rijssen. Entreeprijs: gratis.
Openingstijden: 15:00-16:15 uur.

9 juli 2017
Deventer
• Brunchvaart Deventer. Gezellig brunchen met
familie of vrienden aan boord van de Organza
Locatie: Vertrek Verlaagde Wellepad, www.celjo.nl.
Openingstijden: vanaf 11.30 uur.
• Lezing: De zoektocht van erven naar geroofde kunst. Artur Brand, geboren en getogen in
Deventer, ontdekte dat handelaren, vervalsers,
maffia en terroristen geld verdienen met roofkunst. Hij zal praten over enkele van zijn zoektochten naar geroofde kunst, zoals het Meissen
servies dat in paleis Het Loo staat. Locatie: Etty

• Buitenspeeldag bij Ulebelt. In het kader
van het 50-dingen-project organiseert de
Ulebelt een heerlijke buitenspeeldag op haar
terrein!. Locatie: De Ulebelt, http://www.
ulebelt.nl. Entreeprijs: gratis. Openingstijden:
09:00-17:00.
• Speelgoedmuseum Deventer: bouw je mee?
Bouwmiddag met divers constructiespeelgoed
zoals Mobaco en Ankerbouwstenen en natuurlijk
ook Lego en Kapla. Locatie: Speelgoedmuseum
Deventer, www.speelgoedmuseumdeventer.nl.
Openingstijden: vanaf 13.00 uur.

15 juli 2017
Deventer
• Z aterdagmiddag Concerten Deventer:
Organist Jan Kleinbussink. Geen Bach of
Buxtehude ditmaal onder de handen van
Jan Kleinbussink, em. cantor-organist van de
Grote of Lebuinuskerk en alom gerespecteerd
oude muziekspecialist, maar romantische
orgelwerken, die zorgvuldig zijn gekozen om
het robuuste en karakteristieke klankkarakter
van het gereconstrueerde Ibach-orgel in
de Broederenkerk zo optimaal mogelijk te
presenteren. Locatie: Broederenkerk, www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl. Aanvang
15.00 uur.
• Speelgoedmuseum Deventer: Sprookjes bij de
toverlantaarn: Zie 8 juli.

Nijverdal
• Kinderrommelmarkt. In het centrum van
Nijverdal, organiseert Op naar Nijverdal op
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Op nog geen 15 kilometer van Zwolle ligt Kasteel het Nijenhuis, de tweede locatie van Museum
de Fundatie. Deze prachtig bewaard gebleven havezate werd tot 1984 bewoond door Dirk Hannema
– grondlegger van het museum en oud-directeur van het Rotterdamse Museum Boymans. In het
kasteel zijn stukken uit de Fundatie collectie en wisselende tentoonstellingen te zien. De beeldentuin rond het Nijenhuis, één van de grootste en meest bijzondere van Nederland, biedt een
boeiende doorsnede van de moderne beeldhouwkunst uit de 20ste en 21ste eeuw.

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

DODEIGNE, ZADKINE, VAN PALLANDT
EN VELE ANDEREN..
In de siertuin, op de gazons en tussen de bomen
van het park rond het kasteel, samen goed
voor 4,5 hectare, worden ruim 90 beelden van
gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en
buitenland tentoongesteld. Ze zijn afkomstig
uit de collecties van Museum de Fundatie, de
Provincie Overijssel en Museum Beelden aan Zee.
Van laatstgenoemde is een prachtig bruikleen van
zo’n veertig werken verkregen. Museum de Fundatie
beschouwt het als een grote eer om deze te
kunnen tonen. Beelden aan Zee is in Nederland
toonaangevend op het gebied van de moderne
en hedendaagse, internationale beeldhouwkunst.
Bekende buitenlandse namen in de beeldentuin
zijn onder meer Kenneth Armitage, Mario Negri,
Eugène Dodeigne, Andreu Alfaro, Waldemar Otto,
Pino Castagna, Ossip Zadkine en de Zhou Brothers.
De Nederlandse beeldhouwkunst wordt
vertegenwoordigd door onder meer Jan Bronner,
Charlotte van Pallandt, Han Wezelaar, Karel Appel,

Nic Jonk, Arthur Spronken, Dora Dolz, Pjotr Müller,
Tom Claassen, Elisabet Stienstra, Frode Bolhuis en
vele anderen. Echte blikvangers zijn de metershoge
beelden van Heringa/Van Kalsbeek, Ronald A.
Westerhuis, David Bade en Yasser Ballemans.
Dit werk werd aangekocht in een samenwerkingsproject met Mojo Concerts. Elk jaar worden één of
meer van deze beelden tijdelijk verhuisd naar het
bekende Lowlands Festival. Met Hannema’s heeft
Het Nijenhuis een uitstekend museumcafé, de
honderd witte zwerfstoeltjes maken de beeldentuin
bovendien dè plek voor een zomerse picknick!
In Kasteel het Nijenhuis zijn in wisselende opstelling
stukken uit eigen collectie en tijdelijke tentoonstellingen
te zien; van 30 april t/m 18 september ‘De lyriek van
het landschap’, 100 jaar expressionistische
landschapsschilderkunst in Nederland met werk van
Jan Sluijters, Leo Gestel, Jeroen Krabbé en vele anderen.
Openingstijden: di t/m zo 11-17 uur
Kasteel het Nijenhuis, ‘t Nijenhuis 10, 8131 RD Heino/Wijhe
Info: www.museumdefundatie.nl; tel: 0572-388188

Overzicht van de in de beeldentuin vertegenwoordigde kunstenaars op www.museumdefundatie.nl
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zaterdag 15 juli 2017 een ‘’ Kinderrommelmarkt
‘’. Locatie: Centrum Nijverdal
• Hans Dijsselhof en zien Twentsche Muzikanten. Op zaterdag 15 juli is er een benefietconcert
in het Openluchttheater Nijverdal waarvan de
opbrengsten naar KiKa gaan. Locatie: Openluchttheater Nijverdal, Duivecatelaan 11,
www.zinin.com. Entreeprijs: € 7,50; Voorverkoop: € 6,00. Aanvang: 20:00 uur.

16 juli 2017
Heino
• Autoservice Heino Blokje Om. Fietstocht
georganiseerd door Fietstoerclub Heikera, met
afstanden van 40, 60 en 100 km.. Locatie:
Restaurant-Zalen ‘de Veldhoek’. Deelnameprijs:
€ 4,00; Prijs voor leden: € 3,00. Openingstijden:
08:00-12:00 uur.

Deventer
• Rendez Vous: Engelse middag. Op het
programma vandaag: Engelse middag. Locatie:
Stadsplein het Grote Kerkhof, www.grotekerkhof.nl. Openingstijden: vanaf 15.00 uur.

22 juli 2017

26 juli 2017

Deventer

Deventer

• Eten op Rolletjes. Zie 21 juli.

• Vaartocht Deventer-Enkhuizen: Dagtocht
Enkhuizen (vanuit Kampen terug met tou-

• Speelgoedmuseum Deventer. Bouw je mee?
Zie 12 juli.

Luttenberg
• Lil’Hill Festival. Lil’Hill festival wordt sinds 1999
georganiseerd in het pittoreske Luttenberg.
3 area’s waar je maximaal kunt genieten van
bandjes, dj’s & een lekker dito sfeertje. Locatie:
Fam. Klein Koerkamp, Ruitenveensweg 8.
Entreeprijs: € 10,00. Aanvang: 16:00 uur.

ringcar). Onderweg naar Enkhuizen passeren
wij onder andere de plaatsen Olst, Veessen,
Wijhe en Kampen, waarna wij via het Keteldiep,
Ketelmeer en IJsselmeer naar Enkhuizen varen.
Locatie: Vertrek Verlaagde Wellepad,
www.celjo.nl. Aanvang: 08.15 uur.
• Creatieve middag voor kinderen: Zie 12 juli.
• Speelgoedmuseum Deventer: Sprookjes bij de
toverlantaarn. Zie 8 juli.

• Flight to the Rolling Stones & The Magical
Mystery Band. Locatie: Openluchttheater
Nijverdal,www.zinin.com. Voorverkoop: € 10,00.
Aanvang: 20:00 uur.

23 juli 2017

• Muziek op de berg. Zie pagina 9.

18 juli 2017
Deventer
• EK wedstrijd Oostenrijk - Zwitserland. Zie pagina 5.

• Eten op Rolletjes: Zie 21 juli.

19 juli 2017

Nijverdal

Deventer
• Vaartocht Deventer-Doesburg. Tijdens
de tocht naar Doesburg passeren wij onder
andere de plaatsen Gorssel, Nijenbeek, Zutphen,
Brummen, Bronkhorst en Dieren. Inclusief
brunchbuffet. locatie: Vertrek Verlaagde
Wellepad, www.celjo.nl
• Zomerzangavond in de Dorpskerk van Wilp.
Zie 5 juli.
• Speelgoedmuseum Deventer: Blikken
speelgoed in beweging. Voorstelling over
mechanisch speelgoed van blik. Locatie: Speelgoedmuseum Deventer,www.speelgoedmuseumdeventer.nl Openingstijden: vanaf 14.00 uur.

• Leerzame wandeling over de Sallandse
Heuvelrug. Ga mee met de leerzame wandeling over de Sallandse Heuvelrug. Locatie:
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, , www.
np-desallandseheuvelrug.nl. Entreeprijs kinderen
(t/m 12 jaar): € 2,50; Entreeprijs Volwassenen:
€ 4,00. Openingstijden: 14:00-16:00 uur.
• The Eschländer Kapel bij Bistro de Oale Ste!.
Kom je zondag 23 juli, vanaf 15.00 uur, gezellig
bij ons op het terras zitten? Want die middag
is het extra gezellig met live muziek!. Locatie:
Bistro de Oale Sté, , www.oaleste.nl. Entreeprijs:
gratis. Aanvang: 15:00 uur

21 juli 2017
Deventer
• Vaartocht Deventer-Hattem. Zie 5 juli.
• Ga de uitdaging aan in Escaperoom Heerengracht 458. Zie 7 juli.
• EK wedstrijd Zweden - Rusland. Zie pagina 5.
• Eten op Rolletjes. Ontdek nieuwe smaken
bij één van de keukens op rolletjes. Locatie:
Worpplantsoen. Openingstijden:
15:00-23:00 uur.

Hellendoorn
• Summer Splash. Vier op vrijdagavond 21 juli de
start van de zomervakantie in het Aquaventura
Slidepark. Locatie: Avonturenpark Hellendoorn,
www.avonturenpark.nl

4 augustus 2017
Broekland
• Het Broeklanderfeest. Traditiegetrouw luidt
Oost Nederland de Bouwvak(vakantie) in tijdens
het Broeklanderfeest. Locatie: Broekland.
Entreeprijs: gratis. Openingstijden:
18:00-00:00 uur.

Nijverdal

5 augustus 2017

• Vaartocht Deventer-Kampen: Dagtocht
Kampen. Onderweg naar Kampen passeren wij
onder andere Olst, Veessen en Wijhe. Inclusief
lunch en diner. Locatie: Vertrek Verlaagde Wellepad, www.celjo.nl. Aanvang: 09.15 uur.

29 juli 2017

Broekland

10 augustus 2017
Luttenberg
• Luttenbergsfeest 2017. Zie pagina 7.

11 augustus 2017
Luttenberg
• Luttenbergsfeest 2017. Zie pagina 7.

• Broeklanderfeest. Zie 4 augustus.

Deventer
• Zaterdagmiddag Concerten Deventer:
Hanneke Rouw en Lucas van der Vegt.
Locatie: Lebuïnuskerk, www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl. Openingstijden:
Aanvang 15.00 uur.

Deventer
• Geert Groote Wandeling. Kom wandelen door
het Deventer van Geert Groote. De wandeling
duurt circa 1 uur. Locatie: Start Geert Groote
Huis, www.geertgrootehuis.nl. Entree: €7,50
Aanvang: 13.00 uur.

• De boer op! De agrarische PR-club Landbouw
Holten, heeft ook dit jaar weer een aantal interessante agrarische bedrijven bereid gevonden
om U te laten meekijken en meegenieten van
de dagelijkse werkzaamheden op hun bedrijf.
Locatie: Start bij Tourist Info Kulturhus Holten,
Smidsbelt 6, Holten. Openingstijden: 10:0016:00 uur.

• Deventer Vinylstad: Platenbeurs Deventer.
Muziekwinkel Variaworld en poppodium
Het Burgerweeshuis een platenbeurs in
de binnentuin van het Burgerweeshuis.
Locatie: Burgerweeshuis, http://www.burgerweeshuis.nl. Openingstijden: 10:00-17:00 uur.

• Speelgoedmuseum Deventer: Zie 26 juli.
• Speelgoedmuseum Deventer: Zie 8 juli.

12 augustus 2017
Deventer
• Vaartocht Deventer-Hattem. Zie 5 juli.
• Dockhouse. Een combinatie van sterke acts op
een industriële Locatie, omringd door soulvolle
housemuziek. Locatie: Havenkwartier Deventer,
www.havenkwartierdeventer.com. Openingstijden: 13:00-23:00.
• Tour de Terras. Tour de Terras is een avond
lang live-muziek en ander vermaak op ruim
10 podia rondom de terrassen op stadsplein
de Brink. Locatie: Stadsplein De Brink, Brink.
Openingstijden: 20:00-23:59.

Holten
• Oogstdag: Zie pagina 9.

Holten
• Demonstratie ploegen. Zie pagina 9.

• Speelgoedmuseum Deventer: bouw je mee?
Zie 12 juli.

6 augustus 2017

Luttenberg

Nijverdal
• Summerfolk met Rapalje: Locatie: Openluchttheater Nijverdal,www.zinin.com. Voorverkoop:
€ 12,50. Aanvang: 20:00 uur.

30 juli 2017
Deventer
• Brunchvaart Deventer: Zie 9 juli.

• Luttenbergsfeest 2017. Zie pagina 7

Haarle
• Dieksiepop. Dieksiepop is een kleinschalig
muziekfestival in het oosten des lands. Geen
gelikt festivalterrein, geen norse beveiliging,
geen duur biertje, geen dure kaartjes. Locatie:
Haarle dorp

13 augustus 2017
Deventer
• Brunchvaart Deventer. Zie 9 juli.

Luttenberg
• Praisedienst. Zondagavond 23 juli 2017 is er
weer een Praisedienst in het Centrum Constantijnstraat 7a te Nijverdal. Aanvang: 18:30 uur.

Nijverdal
• De reus van Salland. Wandel mee tijdens de
geologische wandeling. De gids van Staatsbosbeheer neemt je mee en vertelt je alles over het
ontstaan van de Sallandse Heuvelrug. Locatie:
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, http://www.
np-desallandseheuvelrug.nl. Entreeprijs:
€ 4,00; Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar):
€ 2,50. Aanvang: 14:00 uur.

Holten

Deventer

• EK wedstrijd Schotland - Spanje. Zie pagina 5.
• Rendez Vous: Zuid Amerikaanse middag.
Op het programma vandaag: Zuid Amerikaanse
middag met live salsa en dans. Locatie: Stadsplein het Grote Kerkhof, www.grotekerkhof.nl.
Openingstijden: vanaf 15.00 uur.

• Vaartocht Deventer-Kampen. Zie 27 juli.

27 juli 2017

Deventer
Hellendoorn

• Speelgoedmuseum Deventer: Zie 12 juli

• Ladies Night. Locatie: Openluchttheater Nijverdal, Duivecatelaan 11, http://www.zinin.com.
Aanvang: 22:00.

Nijverdal
• André Rieu. Locatie: ZINema, www.zininfilm.nl.
Entreeprijs: € 12,50. Aanvang: 20:00 uur.

3 augustus 2017

24 juli 2017

• Rendez Vous: Amerikaanse middag Op het
programma vandaag: Amerikaanse middag,
bluegrass. Locatie: Stadsplein het Grote Kerkhof,
Grote Kerkhof, www.grotekerkhof.nl. Openingstijden: vanaf 15.00 uur.

Deventer

Nijverdal

Broekland

• Zomermarkt. Zomermarkt in het centrum van
Nijverdal. Locatie: Henri Dunantplein

• Broeklanderfeest. Zie 4 augustus.

16 augustus 2017

7 augustus 2017

Wilp

Broekland

• Zomerzangavond in de Dorpskerk van Wilp.
Zie 5 juli.

• Luttenbergsfeest 2017. Zie 10 augustus.

• Deventer Boekenmarkt. Zie pagina 3.

15 augustus 2017
• Torenbeklimming Grote of Lebuinuskerk.
Zie pagina 15

Deventer
• Vaartocht Deventer-Doesburg. Zie 19 juli.

• EK wedstrijd Noorwegen – Denemarken:
Zie pagina 5.

25 juli 2017
Deventer
• Vaartocht Deventer-Arnhem. Dagtocht Arnhem. Tijdens de tocht naar Arnhem passeren wij
onder andere de plaatsen Gorssel, Nijenbeek,
Zutphen, Brummen, Bronkhorst, Dieren en
Doesburg. Locatie: Vertrek Verlaagde Wellepad,
www.celjo.nl. Openingstijden: Aanvang: 08.30
uur.
• Kleedjesmarkt winkelcentrum Flora. Kom
winkelen in het gezellige winkelcentrum Flora.
Locatie: Flora, Colmschate, www.colmschate.
com Openingstijden: 12:00-17:00.

1 augustus 2017
Deventer
• Vaartocht Deventer-Doetinchem. Dagtocht
Doetinchem. Onderweg passeren wij onder
andere de plaatsen Gorssel, Nijenbeek, Zutphen,
Brummen, Bronkhorst, Dieren en Doesburg.
Inclusief lunch en diner. Locatie: Vertrek
Verlaagde Wellepad, www.celjo.nl. Aanvang
09.00 uur.

2 augustus 2017
Deventer
• Lunchvaart Deventer. Zie 12 juli

• Dichterscafé. Deventer dichters en andere
geïnteresseerden komen bij elkaar om zich te
informeren en elkaar gedichten voor te lezen.
Locatie: Paviljoen Vogeleiland, Stationstraat
2,HYPERLINK dichterscafedeventer.blogspot.nl
Openingstijden: 17:00-19:00.

• Broeklanderfeest. Zie 4 augustus.

Heino
Rijssen

• Heinoose pompdagen. Zie pagina 9.

• Standwerkersconcours. Zie pagina 5.

Holten

8 augustus 2017
Deventer
• Zomervaartochten vanuit Deventer naar
Urk. Vaartocht vanuit Deventer naar Urk
.Terugreis per bus. Locatie: Vertrek aan de Welle,
stadszijde voetveer, www.rederij-eureka.nl.
Aanvang: 10.00 uur.

• Speelgoedmuseum Deventer: bouw je mee?
Zie 12 juli

Hellendoorn

• Zomerzangavond in de Dorpskerk van Wilp.
Zie 5 juli.

9 augustus 2017

• Dagje Hellendoorn. Zie pagina 15.

Deventer
• Creatieve middag voor kinderen. Zie 28 juni.

• Hoolter Museumdag. De gezamenlijke Holtense musea en cultuurhistorische instellingen
houden op woensdag 9 augustus wederom de
Hoolter Museumdag. Locatie: Diverse musea in
en rondom Holten. Openingstijden: 11:00-17:00.

Nijverdal
• Historische wandeling over de Sallandse Heuvelrug. Ga mee met de gids van
Staatsbosbeheer en ontdek het veranderende
landschap van de Sallandse Heuvelrug. Locatie:
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, www.
np-desallandseheuvelrug.nl. Entreeprijs: € 7,50.
Aanvang: 14:00 uur.
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vanaf

€ 47,50

ONTDEK DE HOlTErbErg iN EEN ElEcTriscHE TOEK!

* Keuze uit meer dan 100 soorten pannenkoeken
* Grote speelhoek met div. spelletjes
* Speciale kinderkaart
* Ook kleine á la carte kaart
* Dinsdag gesloten

www.laurels.nl

Varkensmarkt 7 - Raalte - 0572-351379

Het enige e
h
Australisc t
Restauran en
t
in het oos land
r
van Nede
NIEUW BIJ NUNU: AUSSIE KIDS

Open: dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 22:00 uur
Raalterweg 22, Schalkhaar - 0570 531426 - www.naarnunu.nu
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17 augustus 2017
Heino

ling over de bloeiende heide. Locatie: Parkeerplaats bij Buitencentrum Sallandse Heuvelrug.

Nijverdal

Bathmen
• Bathmense Kunstmarkt. 29e editie. Op de
Brink en in en rondom de Bathmense Kerk. Met
ruim 80 kunstenaars uit Nederland en daarbuiten in een groot aantal kunstdisciplines. Locatie:
rondom Brink, www.bbkk.nl. Openingstijden:
vanaf 10.00 uur.

• Heinoose pompdagen. Zie pagina 9.

Deventer

19 augustus 2017

• Zomervaartochten vanuit Deventer naar
Kampen. Zie 27 juli.

• Eindeloze Heuvelentocht 2017. Nationaal
Park De Sallandse Heuvelrug organiseert in
samenwerking met Landschap Overijssel, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
voor de negende keer een ongelooflijk mooie
wandeltocht over de Sallandse Heuvelrug. Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug http://
www.np-desallandseheuvelrug.nl. Entreeprijs: €
165,00. Aanvang: 09:00 uur.

Deventer

Nijverdal

Zuna

• Vaartocht Deventer-Lemmer. Wij brengen u
per luxe touringcar van Deventer naar Lemmer,
waar u 2 uur de tijd krijgt deze plaats te bezoeken. Locatie: Vertrek parkeerplaats de Worp,
www.celjo.nl. Aanvang: 09.30 uur.

• Met de auto over de bloeiende heide. In
samenwerking met Staatsbosbeheer biedt IVN
Hellendoorn – Nijverdal mindervaliden en
ouderen de gelegenheid om vanuit de eigen auto
van de heide te genieten. Locatie: Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug, http://www.np-desallandseheuvelrug.nl

• Reggestreek Fietsvierdaagse. Zie 29 augustus.

• Heinoose pompdagen. Zie pagina 9.
• Creatieve middag voor kinderen. Zie 12 juli.

18 augustus 2017
Heino

• Zaterdagmiddag Concerten Deventer:
Organiste Kerstin Wolf. Ze treedt op als solist
en orkestmusicus. www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl. Aanvang 15.00 uur.

24 augustus 2017

25 augustus 2017
Nieuw Heeten

• Deventer Stadsfestival. Zie pagina 13.

31 augustus 2017
• Zomervaartochten vanuit Deventer naar
Emmerich. Vaartocht vanuit Deventer naar
Emmerich. Bij vertrek wordt aan boord koffie
met cake geserveerd en tijdens de tocht wordt
een lunchbuffet gepresenteerd. Terugreis per
bus. Locatie: Vertrek aan de Welle, www.rederij-eureka.nl. Aanvang: 08.00 uur.

• Heinoose pompdagen. Zie pagina 9.

• Bouwvakfeest. Jaarlijks 3-daags Nieuw Heetense dorpsfeest georganiseerd op het feestterrein
aan de Oude Holterweg. Locatie: Nieuw Heeten,
Oude Holterweg

Holten

Holten

Rijssen

• Sallandse Heidemarkt. Zaterdag 19 augustus
van 11.00 tot 17.00 uur wordt op het Holterbergplein een Heidemarkt gehouden.

• Nachtvlindernacht op de Holterberg. Zie
pagina 15.

• Restantenmarkt. Op donderdag 31 augustus
a.s. is het weer zover: dan zal de halfjaarlijkse
restantenmarkt plaatsvinden in koopcentrum
Rijssen. Locatie: Centrum van Rijssen, Haarstraat,
Rijssen. Entreeprijs: gratis. Openingstijden:
09:30-21:00.

Heino

20 augustus 2017

26 augustus 2017
Nieuw Heeten

• Lezing: De teruggave van de jachthoorn
uit Afrika. Bas van Lier schreef een boek over
zijn grootvader, kunsthandelaar Carel van Lier.
Die was een van de eersten die handelde in
Afrikaanse kunst- en gebruiksvoorwerpen.
Locatie: Etty Hillesum Centrum, Roggestraat
3, Roggestraat, www.ettyhillesumcentrum.nl.
Openingstijden: vanaf 12.00 uur.
• Rendez Vous: Big Band. Op het programma
vandaag: Big Band. Locatie: Stadsplein het Grote
Kerkhof, www.grotekerkhof.nl. Openingstijden:
vanaf 15.00 uur.

Heino

• Rariteitenkabinet Festival. Wij sluiten
wederom de Deventer zomer af met een
verzameling van alle zeldzaamheden die
Deventer op dit moment te bieden heeft
op het gebied van muziek, kunst en vooral
een eindeloze stroom aan creativiteit op het
haventerrein. Locatie: Havenkwartier Deventer,
www.facebook.com/festivalrariteitenkabinet
Openingstijden: 14:00-23:30.
• Zaterdagmiddag Concerten Deventer: Gut
Feelings. Het Ensemble Gut Feelings bestaat uit
vier musici die hun sporen al verdiend hebben
als solist en in bekende ensembles als Het Gelders Orkest, Holland Symfonia, Anima Eterna,
Les Musiciens du Louvre en het Combattimento
Consort. Locatie: Broederenkerk, Broederenstraat 18, broederenstraat, www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl

• Bouwvakfeest. Zie 25 augustus.

Deventer

Zuna

• Brunchvaart Deventer. Zie 9 juli.

• Reggestreek Fietsvierdaagse. Zie 29 augustus.

Nieuw Heeten

Kom d’r Uutmarkt Holten. Zie 1 september.
• Kunstmarkt. Zie 1 september.

Nijverdal

• PunkSoulRock’nRoll. Anno 2017 keert Vrieze
met The Pilgrims terug op de Nederlandse podia
voor een theatertour met de titel PunkSoulRock’nRoll. Locatie: Openluchttheater Nijverdal,
Duivecatelaan 11, www.zinin.com. Aan de deur: €
25,00. Aanvang: 19:30 uur.

Wijhe
• De Wiejese Diekdaegen. Zie 31 augustus.

• Rendez Vous: Soulfood. Op het programma
vandaag: Soulfood (soul en pop). Locatie:
Stadsplein het Grote Kerkhof, www.grotekerkhof.
nl. Openingstijden: vanaf 15.00 uur.

• Beleef de bloeiende heide op de fiets. De
Heide Experience op de fiets is de afsluiting van
een week vol activiteiten onder de noemer Paarse
Loper. Locatie: Natuurmuseum Holterberg, http://
www.museumholterberg.nl. Entreeprijs kinderen
(t/m 12 jaar): € 5,00; Entreeprijs Volwassenen: €
7,50. Openingstijden: 14:00-16:00.

1 september 2017

3 september 2017

Deventer
• De Grote Kick-Off. Niemand minder dan Golden Earring zal op 1 september het nieuwe studiejaar en cultuurseizoen inluiden op het Grote
Kerkhof. In het voorprogramma staat de Sallandse rockband Tricklebolt. Kaartjes kosten €30,- en
zijn te koop via organisator het Burgerweeshuis.
Locatie: Grote kerkhof, www.burgerweeshuis.nl.
Openingstijden: 19:00-23:59.

Holten
• Kom d’r Uutmarkt Holten. Zie 1 september.

Nijverdal
• Fishermans Friends Strongmanrun 2017!
Zie voorpagina.

Wijhe
• De Wiejese Diekdaegen. Zie 31 augustus.

Hellendoorn
• Avondroodtocht Hellendoorn. Zie pagina 9.

21 augustus 2017

29 augustus 2017

Hellendoorn

Deventer

• Ringsteken. Zie pagina 13

• Zomervaartochten vanuit Deventer naar
Doesburg. Zie 19 juli.

22 augustus 2017
Hellendoorn
• Schapenmarkt. Zie pagina 13
• Vaartocht Deventer-Urk. Zie 8 augustus.

• Kleedjesmarkt winkelcentrum Flora.
Kom winkelen in het gezellige winkelcentrum
Flora. Locatie: Flora, Colmschate, flora,
www.colmschate.com. Openingstijden:
12:00-17:00

Holten
• Kom d’r Uutmarkt Holten. In Holten valt veel
te beleven. Hoeveel, dat maakt de Kom d’r
Uutmarkt duidelijk!. Locatie: Kulturhus Holten,
http://www.kulturhusholten.nl

Nijverdal
• Eindeloze Heuvelentocht 2017. Zie 30
augustus.

Wijhe
Nijverdal
• Heidesafari. Ontdek, beleef samen met je
(klein) kinderen het bos!. Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281,
7441GS Nijverdal, 0548-612711, http://www.
np-desallandseheuvelrug.nl. Entreeprijs: € 5,00.
Aanvang: 14:00.

• Dichterscafé. Zie 25 juli

• De Wiejese Diekdaegen. Zie 31 augustus.

Zuna

Zuna

• Reggestreek Fietsvierdaagse. Vier dagen fietsen in het mooiste stukje van de Reggestreek. Locatie: Partycentrum Mölke, http://www.molke.nl

• Reggestreek Fietsvierdaagse.
Zie 29 augustus.

30 augustus 2017
23 augustus 2017
Holten
• IVN-wandeling over de bloeiende heide.
Maak met IVN-gidsen een mooie avondwande-

Deventer
• Lunchvaart Deventer. Zie 12 juli.

• 1 april - 1 oktober. Losse Rondvaart Rondje
Reggestreek De Regge. Met z’n tweetjes, gezellig met uw gezin of een klein gezelschap een
rondvaart maken? Schrijf u dan in voor de losse
rondvaart. Locatie: Partycentrum Mölke,
www.molke.nl
• 1 april - 31 december. Ponyrijden op de Shetlandboerderij. Een uur lang is de pony van jou
en mag je hem verzorgen en nadat hij helemaal
schoon is, kan hij wel een ritje gebruiken dus
klim maar op zijn rug. Locatie: Shetlandboerderij, www.shetlandboerderij.nl/.
Entreeprijs: € 12,50.
• 12 april - 17 juli. De Passie van Jan Aanstoot.
Schilderijen van Jan Aanstoot naar aanleiding
van Bachs Matteus Passion en andere klassieke
composities. Locatie: Rijssens Museum,
www.rijssensmuseum.nl

• StrongSisterRun. Zie voorpagina.
• De Wiejese Diekdaegen. De Wiejese Diekdaegen is uitgegroeid tot een regionaal bekend
dorpsfeest en is één van de hoogtepunten in
Salland, dat jaarlijks in September in het dorp
Wijhe wordt georganiseerd. www.diekdaegen.nl.

27 augustus 2017

• 12 maart - 1 januari. Op stap met de boswachter. Wandel mee met de boswachter
over de Sprengenberg vlakbij Haarle.
Locatie: Sallandse Heuvelrug, parkeerplaats
Sprengenberg, Oude Deventerweg, 7448 RL
Haarle (Hellendoorn). Entreeprijs kinderen
(t/m 12 jaar): € 4,00; Prijs voor leden: € 5,00;
Prijs voor niet-leden: € 8,00.

Holten

Wijhe

Holten
• Stoppelveldrit. Fietstocht met afstanden van
40, 60 , 100 en 150 km, georganiseerd door
Fietstoerclub Heikera. Locatie: Laurel`s café-pannenkoekhuis, www.laurels.nl. Deelnameprijs: €
4,00; Prijs voor leden: € 3,00. Openingstijden:
08:00-12:00 uur.

• Eindeloze Heuvelentocht 2017. Zie 30
augustus.

Bouwvakfeest. Zie 25 augustus.

• Heinoose pompdagen. Zie pagina 9.

Raalte

Nijverdal

Deventer

• 26 februari - 4 januari. Demonstratie
prepareren. Deze dag staat Natuurmuseum
Holterberg in het teken van het prepareren van
dieren. Locatie: Natuurmuseum Holterberg,
http://www.museumholterberg.nl

2 september 2017
Nijverdal
• Kinderrommelmarkt. In het centrum van
Nijverdal wordt zaterdag 2 september 2017 een
“Kinderrommelmarkt georganiseerd door Op
naar Nijverdal. Locatie: Centrum Nijverdal

Langlopend
• 9 januari - 31 december. Roofvogelshow
op woensdag. Iedere woensdagmiddag vanaf
14.00 tot 15.00 uur vindt er een roofvogelshow
plaats op het grote grasveld bij de kinderboerderij in het Volkspark te Rijssen. Locatie:
Kinderboerderij (Volkspark).
• 5 januari - 31 december. Charles Dickens
Kabinet. Bezoek het Charles Dickens Kabinet
in de voormalige Vrouwengevangenis in de
Walstraat en maak kennis met het leven en werk
van Charles Dickens in een permanente expositie.
Locatie: Oude Vrouwengevangenis, Walstraat 20.
• 21 februari - 21 december. Rondleiding
Canadese Begraafplaats. Tijdens de rondleiding
krijgt u informatie over de bevrijding van Oost- en
Noord-Nederland door de Canadezen, de geschiedenis en de indeling van de begraafplaats. Locatie:
Canadese Begraafplaats, Eekhoornweg 10, 7451
HR Holten, 0548-789161. Entreeprijs: € 3,00.

• 15 april - 28 oktober. Rijssens Leemspoor. In
Rijssen, aan de voet van de Rijsserberg, ligt een
traject van een smalspoor waar zo’n 100 jaar
geleden de steenfabrieken hun grondstof op
vervoerden. U kunt dit spoor bezichtigen en er
een ritje op maken. Locatie: Rijssens Leemspoor,
Markeloseweg 78b,www.leemspoor.nl
• 25 april - 31 oktober. Met de Heideslak over
de Sallandse Heuvelrug. De Sallandse Heuvelrug herbergt een bijzondere soort: De Heideslak.
Al enige jaren kunt u tussen het Buitencentrum
van Staatsbosbeheer en het uitzichtpunt op de
Noetselerberg een bijzonder soort vervoersmiddel tegenkomen. Locatie: Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug, http://www.np-desallandseheuvelrug.nl. Deelnameprijs: € 2,50.
• 30 april - 21 november. Ruige tocht.
Kraamkamers, jong leven, Informatief. Locatie:
Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109,
http://www.infocentrumijssel.nl. Entreeprijs
kinderen (t/m 12 jaar): € 2,50; Entreeprijs
Volwassenen: € 5,00.
• 2 mei - 4 november. Moeders Mooiste:
bonte parade van streekdrachten en
burgermode. Deze zomer wordt er in het
regionale streekdrachtenmuseum Erve Hofman
in Hellendoorn een bijzondere tentoonstelling
gehouden van streekdrachten en burgerkleding.
Locatie: Museumboerderij Erve Hofman, http://
www.oaldheldern.nl. Entreeprijs: € 4,00.
• 21 mei - 29 augustus. Vaartocht - Ooievaarskolonie Nijenbeek. Varend langs een van de
mooiste gedeeltes van de IJssel, varen wij stroomopwaarts via Epse, Gorssel en Kasteel Nijenbeek.
Locatie: Aanlegsteiger Pontje, www.deventer.info
• 26 mei - 15 december. Hanzemuseum De
Leeuw. Het Hanzemuseum beschikt over één van
de grootste verzamelingen authentieke koekplanken
van Nederland. Locatie: Hanzemuseum & Schenkerij
De Leeuw, Nieuwstraat 25, www.hoteldeleeuw.nl
• 17 juni t/m 14 juni - 24 september.
IJsselbiennale. Zie pagina 3.
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Bij De Boerschop kunt u slapen, sporten, spelen,
feesten en vooral lekker eten!

- Grootste klompenmozaiek
‘de Nachtwacht op klompen’
- Demonstraties ambachtelijk
klompen maken
- Cadeau- en souvenirwinkel

In de sfeervolle eetkamer met terras heeft u uitzicht over
de speelweide en de glooiing van de “Luttenberg”.
Gezelligheid voor jong en oud. Kom genieten en ervaar het landlevengevoel.
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Lemelerweg 22, Luttenberg
Tel.: 0572 301248 - www.klompen.nl

De Boerschop***** | Butzelaarstraat 70 | 8105 AR Luttenberg | contact@deboerschop.nl | T 0572-301464

www.deboerschop.nl

Met de lekkerste producten van het Sallandse land.

3-gangen menu € 32,50

Nieuw in 2017:

Supa Golf
Nijverdalseweg 10 • 8106 AC Mariënheem
Tel. 0572 358484 • www.bagatelle.nl

WOODENSHOEMAKER

DIJKMANKLOMPEN

23
• 5 juli - 29 november. Broodjes bakken.
Gerrie Marsman van Zorgvliet Natuurboerderij bakt samen brood en koekjes in haar
authentieke veldoven. Locatie: Natuurboerderij Zorgvliet, Larenseweg 106,
7451 NA Holten, 0573-221102,
aloys.meulenbroek@gmail.com
• 5 juli - 29 november. Weet wat je eet. Ga
samen met de boer door de tuin en ontdek
welk heerlijk groentegerecht je vanmiddag
kunt eten!. Locatie: Natuurboerderij Zorgvliet,
Larenseweg 106, 7451 NA Holten, 0573-221102,
aloys.meulenbroek@gmail.com
• 5 juli - 13 september. Excursies naar Den
Alerdinck. Wandelen onder leiding van
natuurgids Agnes Neimeijer door het landgoed
Den Alerdinck. Locatie: Den Alerdinck, Den
Alerdinckweg 1, Laag Zuthem. Deelnameprijs:
€ 4,00.
• 5 juli - 13 september. Excursies naar het
Rozendael. Wandelen in het Landgoed het
Rozendael start wandeling vanaf het Rozendael.
Locatie: Georganiseer door Agnes Neimeijer,
Info Dorpshuus Heino Marktstraat 7, 8141 GA,
HEINO.Deelnameprijs: € 4,00.
• 8 juli - 29 juli. Brocante aan de IJssel.
Welkom in antiek en brocantestad Deventer. U
treft er fraai antiek, prachtige brocante, vintage
design, nostalgisch speelgoed, antieke kleding
en textiel, plattelandsantiek en merkwaardige
hebbedingetjes; noem het bric-a-brac. Locatie:
Grote Kerkhof, Walstraat, Grote Kerkhof, www.
brocanteaandeijssel.nl
• 11 juli - 29 augustus. Vaartocht - Ooievaarskolonie Nijenbeek. Varend langs een
van de mooiste gedeeltes van de IJssel, varen
wij stroomopwaarts via Epse, Gorssel en Kasteel
Nijenbeek. Deze laatste heeft een roerige
geschiedenis achter de rug. Ook bezoeken we
het ooievaarsdorp waarna we weer terug varen
naar Deventer. Locatie: Aanlegsteiger Pontje,
Welle, www.deventer.info
• 14 juli - 20 oktober. Op zoek naar De Grote
Vijf op de Sallandse Heuvelrug. Ga eens op
pad met de boswachter van Staatsbosbeheer en
scoor één van de 5 wilde dieren van Nederland!
Locatie: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug,
Grotestraat 281, 7441GS Nijverdal, 0548-612711,
http://www.np-desallandseheuvelrug.nl
• 15 juli - 26 augustus. Orgelconcert. De
Koor en Concertcommissie van de Hervormde
Gemeente Rijssen organiseert ook dit jaar
weer een aantal orgelconcerten in de Schildkerk te Rijssen. Locatie: Schildkerk, Schild 8,
Rijssen.
• 18 juli - 15 augustus. Zomermuseum bij het
kasteel. Bij de Rijssense Musea zijn ook dit jaar
weer in de zomervakantie diverse activiteiten
te zien en aan mee te doen. Onder de titel
Zomermuseum bij het kasteel kunt u op een van
de zes dinsdagen in de vakantie een aangename
dag besteden bij het Rijssens Museum en het
Internationaal Brandweermuseum. Locatie:
Rijssens Museum, Kasteellaan 1, 7461PV Rijssen,
0548-514261, info@rijssensmuseum.nl, http://
www.rijssensmuseum.nl

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

• 12 november - 31 oktober. Expositie Oud
Speelgoed. Een grote verzameling historisch
speelgoed wordt geëxposeerd. Locatie: Oudheidkamer Hoolt`n, . www.oudheidkamerholten.
nl Entreeprijs: gratis.

• Koele Koele, Luttenberg. 16 september. Koud
bier, koele bands en hete barbeque. Dat is het
recept voor Koele Koele, 16 september in de
zandkuil in Luttenberg. Met o.a. Bökkers en
meer. www.koelekoele.nl .

• 5 februari - 4 december. KUNST BIJ
GALERIE UITERART. Elke eerste zondag van
de maand kunt u van 11.00 tot 17.00 uur weer
genieten van schilderijen en beelden (ook in de
tuin) bij galerie UITERART aan de Morgenster
14 in Nijverdal. uiterart@hotmail.nl, http://www.
uiterart.nl.Entreeprijs: gratis.

• Daarles Tentfeest. 22 en 23 september.
Dit jaar wordt het Daarles Tentfeest alweer
voor de achtste keer gehouden op de
Evenementenweide in Daarle.
www.daarlestentfeest.nl
• CSI Salland, Mariënheem. 5 t/m 8 oktober.
Internationaal springconcours. www.csisalland.nl

• Heksendoorn Hellendoorn.
Een week lang is het dorp Hellendoorn
omgedoopt tot Heksendoorn. Gedurende
deze week zijn er allerlei spannende
activiteiten in het dorp te beleven. De maand
oktober staat bij Avonturenpark Hellendoorn
ook in het teken van Heksendoorn.
www.avonturenpark.nl
• Sallandse Wandelvierdaagse. 24 t/m 27 oktober. In de herfstvakantie wordt voor de tiende
keer de Sallandse Wandelvierdaagse gehouden.
http://www.sw4d.nl

• Diepe Hel Holterbergloop. 29 oktober.
Op de laatste zondag van oktober is het tijd
voor de Diepe Hel Holterbergloop.
www.diepehelholterbergloop.nl
• Dickens Festijn Deventer. 16 en 17 december.
De 19e eeuwse Engelse stad van Charles Dickens
herleeft in volle glorie in het centrum van
Deventer. In het historische Bergkwartier komen
ruim 950 personages uit de beroemde boeken
van de Engelse schrijver tot leven.
www.dickensfestijn.nl

• 12 mei t/m 27 augustus. Roofkunst.
Zie pagina 9.
• 27 mei - 23 september. De Waerdenborch
Tast Toe. Schilderijen uit de Nagelhoutcollectie
en keramiek van leerlingen van Scholengemeenschap De Waerdenborch worden geëxposeerd, waarbij het gezamenlijke thema ‘de
maaltijd’ is. Locatie: Nagelhoutcollectie Holten,
Holten. Entreeprijs: gratis.
• 4 juni - 27 augustus. Nature as Artefact. De
galerie(s)van Atelier het Bouwhuis Lettele organiseert haar 4e editie van het project Nature as
Artefact samen met tien van haar kunstenaars.
Locatie: Het Bouwhuis, Croddendijk 8, www.
hetbouwhuis.net/
• 6 juni - 27 augustus. Magistraal. Gerard ter
Borch in Deventer. 2017 is een jaar met een
dubbel jubileum. Het is het 400ste geboortejaar
van Gerard ter Borch, de beroemdste schilder
van Deventer. Daarnaast is het de 350ste
verjaardag van de Magistraat, het imposante
groepsportret dat de schilder in 1667 opdracht
van het stadsbestuur vervaardigde. De tentoonstelling brengt een ode aan Gerard ter Borch in
Deventer.
Locatie: Stadsetalage, Stadhuis, Grote Kerkhof 1,
Grote Kerkhof, www.deventerverhaal.nl
• 6 juni - 15 december. Etty Hillesum Centrum. Tentoonstelling van de Joodse geschiedenis van Deventer en het leven en werk van
Etty Hillesum in foto’s, films en tekst. Locatie:
Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, www.
ettyhillesumcentrum.nl
•1 mei - 28 oktober. Expositie ‘Met de fiets
op stap’. Expositie over de fiets; van onderdelen tot kaarten. Laat u verrassen. Locatie:
Oudheidkamer Hoolt`n, Dorpsstraat 27, www.
oudheidkamerholten.nl

Evenementen
na augustus
in Salland
• Bruisend Nijverdal. 6 t/m 10 september.
Bruisend Nijverdal is een jaarlijkse feestweek in
hartje Nijverdal. www.bruisendnijverdal.com
• In de Smaak in Raalte. 8 t/m 10 september.
Culinair festival in het teken van proeven, beleven en genieten. www.indesmaakraalte.nl

Tourist Info adressen Salland
Tourist Info Bathmen
Schoolstraat 6a
7437 AE Bathmen
0570-540839
E: info@bathmen.nl
infopunt@bathmen.nl
W: www.bathmen.nl
Open: ma t/m vr 10-16 uur
en za 10-13 uur.
Tourist Info Punt Daarlerveen
Kulturhus
G. Nijlandstraat 1
7687 AR daarlerveen
W: www.vvvhellendoorn.nl
Open: ma-vrij 10-12 uur en
14-17 uur, za 10-12 uur.
Tourist Info IJssel
Infocentrum IJssel
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
0570-745040
W: www.infocentrumijssel.nl
Open: dagelijks 10-17 uur, gesloten
op koningsdag, 1e paasdag, 1e kerstdag, oudjaars- en nieuwjaarsdag.
Tourist Info
VVV Deventer
Penninckshuis
Brink 89
7411 BX Deventer
0570-710120
E: info@vvvdeventer.nl
W: www.deventer.info
Open: ma. 13-17 uur, di. t/m za.
10-17 uur, zo. 11-16 uur.
Tourist info Heino
Dorpshuus Heino
Marktstraat 7
8141 GA Heino
0572-700212
W: www.dorpshuusheino.nl
Open: ma t/m vr 9-16 uur,
za 9-12.30 uur.

Tourist Info Holten
Smidsbelt 6
7451 BL Holten
0548-361533
E: info@beleefrijssenholten.nl
W: www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-vr 9-17 uur, za 10-13 uur,
zo gesloten.
Tourist Info Holten
Natuurmuseum Holterberg
Holterbergweg 12
7451 JL Holten
0548-361979
E: info@beleefrijssenholten.nl
W: www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-za 10-17 uur, zo 11-17 uur,
1 nov tot 1 apr op ma en di gesloten.
Tourist Info/VVV Hellendoorn
Dorpsstraat 49
7447 CN Hellendoorn
0548-612729
W: www.vvvhellendoorn.nl
Open: 1e di in apr t/m herfstvakantie
ma 13 - 17 uur, di t/m vr 9 - 17 uur,
za 9 - 16 uur, in de wintermaanden
gesloten.
Tourist Info/VVV Nijverdal
W. Alexanderstraat 7c
7442 MA Nijverdal
0548-612729
E: info@vvvnijverdal.nl
W: www.vvvnijverdal.nl
Open: ma, wo, vrij en zat: 11-17 uur,
di en do 11-20 uur.
Tourist Info Olst
Jan Schamhartstraat 5H
8121 CM Olst
0570-561606
W: www.olstenwijhe.nl
Open: 1 mei t/m 1 nov: ma t/m vr
10-15 uur en za 10-12 uur, 1 nov t/m
1 mei ma t/m vr 12.30-15 uur, za
gesloten.

Tourist Info Raalte
Bruna
Herenstraat 19
W: www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl
Open: ma 13-18 uur, di t/m do 9-18
uur, vr 9-21 uur, za 9-17 uur.
Tourist Info Rijssen
The Read Shop
Haarstraat 44
7462 AR Rijssen
0548-366687
E: info@beleefrijssenholten.nl
W: www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-vr 9-18 uur, za 9-17 uur,
zo gesloten, do koopavond tot 21 uur
geopend.
Tourist Info Rijssen
Rijssens Museum
Kasteellaan 1
7461 PV Rijssen
0548-514261
E: info@beleefrijssenholten.nl
W: www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-vr 8-17 uur, za 8-17.30 uur.
Tourist Info Wijhe
Primera Schippers
Langstraat 43
8131 BA Wijhe
0570-521307
W: www.olstenwijhe.nl
Open: di-do 9-18 uur, vrij 9-20 uur,
za 9-17 uur.
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• Keunefeesten Holten. 8 t/m 11 september.
De bekende feestweek in dorp Holten! www.
keunefeesten.nl

Redactie: Salland Marketing

• Eurol Hellendoorn Rally. 15 en 16 september
Snelle rallyauto’s, uitdagende klassementsproeven, verschillende weersomstandigheden en
veel publieke belangstelling dat zijn de perfecte
ingrediënten voor een geweldig rally weekend!
www.eurolhellendoornrally.com

Verspreiding: De Recreatiekrant is verschenen in een oplage van 21.000 exemplaren en is als pick-up verkrijgbaar bij de
VVV’s, Tourist Info adressen, vakantiecentra, hotels en horeca in Salland. De krant verschijnt in juni en heeft een looptijd van
30 juni t/m 3 september 2017.

Realisatie en vormgeving: Concept Plus! en VDS Crossmedia

Disclaimer: De data en andere gegevens voor deze krant zijn met de grootstezorgvuldigheid verzameld. Voor onvolkomenheden,
wijzigingen en drukfouten kan Salland Marketing en de exploitant niet verantwoordelijk worden gesteld. Kijk voor de meest actuele informatie ook op de websites van de VVV’s in Salland en de overige betrokken instellingen en organisaties.
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// unieke winkels
veelzijdig //
// onverwacht
sfeervol //
stadsplein de Brink //
// terrassen

Deventer
Winkelen
Elke eerste zondag v/d
maand koopzondag
in het centrum!

www.deven

VVV-STADSADVERTENTIE-01.indd 2

Deventer is de leukste
winkelstad van Nederland! De Koekstad Deventer
biedt een keur aan bijzondere, grappige en mooie
winkels. In de steegjes vindt u winkeltjes die uniek zijn,
die je gezien moet hebben. Van kleding tot wonen, van
hobby tot multimedia, van boeken tot chocola, van
stempels tot bordspellen… Laat u verrassen!
CHECK DE SITE VOOR IDEEËN

ter.info
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