
Dagtips  Mei 2019 

 

Wekelijks/Dagelijks: 
 
Roofvogelshow          Rijssen                                                                                                                                      
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. Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het 
vangen en africhten van valken. Tegenwoordig wordt het gezien als het africhten van roofvogels ten 
behoeve van de jacht, hobby en beroep. Er wordt gevlogen met Harly de bald eagle, dit is een 
witkopzeearend, tevens met uilen en hybride valken (dit is een kruising tussen verschillende valken). 
De roofvogelshow wordt elke woensdagmiddag het gehele jaar door gehouden, behalve op 
feestdagen! 
De show is gratis te bezoeken. Albertsdijk 20 
 
Sterrenwacht  Nijverdal 
Elke vrijdagavond: vanaf 19.30 uur publieksavond met een korte presentatie en daarna kun je kijken 
in het planetarium en de waarneemkoepel bezoeken. Meer info: sterrenwachthellendoorn.nl 
 
Diepenheim 
In de stijltuinen van Landgoed Warmelo te Diepenheim is van 1 mei tot en met 7 oktober 2019 een 
indrukwekkende zandsculpturenexpositie te bezichtigen vervaardigd door top kunstenaars uit 
Rusland, Ierland, Nederland en de Verenigde Staten. 

Kasteel Warmelo wil de bezoeker op verschillenden manieren iets laten beleven. Wandelend door 
een apart deel van de prachtige historische tuin kom je langs kunstig uitgehouwen zandsculpturen. 

De kunstwerken zijn dagelijks van 10.30 tot 16.30 uur te bezichtigen. (gesloten op maandag)  
Tevens geopend op Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede pinksterdag van 10.30-16.30 uur.  
Een prachtig uitje voor het hele gezin! Stedeke 11, 7478RV Diepenheim 

ZINema Nijverdal 

 
Een avondje heerlijk genieten van een goede film in hoge beeld en geluidskwaliteit? Bij ZINema kan 
het. Premièrefilms voor jong en oud 
Elke woensdag en zondag draaien wij premièrefilms, blockbusters, Nederlandse films en 
animatiefilms. In de schoolvakanties is bijna elke dag keus uit 3 tot 4 filmtitels 
Kijk voor meer informatie op:  https://www.zinin.com/agenda/ 
Willem Alexanderstraat 7, 7447 RN Nijverdal 

 

Markt 

Elke zaterdag: markt in Nijverdal 
Elke maandagmorgen markt in Rijssen 
 

 

 

https://www.zinin.com/agenda/


Woensdag 1 mei       Haarle  

 
OERRR Speuren naar sporen       
Je eigen voetspoor in de modder ken je vast wel, maar van welk dier is toch dat spoor dat je in het 
bos of misschien wel in je eigen tuin tegen komt? 

In de natuur is nog veel meer te ontdekken dan alleen pootafdrukken. Uilenballen, drollen, holletjes 
en dierenpaadjes; je vindt ze allemaal op De Sprengenberg! Wil jij alles te weten komen over sporen? 
Ga dan op 1 mei mee met de OERRR excursie Speuren naar sporen. 
Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl 

 

Vrijdag 3 & 31 mei        Nijverdal 

Bossafari voor groot en klein! 
Ga met je kinderen mee op ontdekkingstocht over de Sallandse Heuvelrug. 
Samen met de boswachter van Staatsbosbeheer doe je onderweg activiteiten waarbij je je zintuigen 
gebruikt. En met ruiken, proeven, zien en horen beleef je de natuur heel anders... Ook leuk voor 
opa's en oma's met hun kleinkinderen! 
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug 14:00 uur  
 
 

Zondag 19 mei        Nijverdal 

Oldtimermeeting 
Op Naar Nijverdal organiseert i.s.m. ASVH (Automobiel sport vereniging Hellendoorn), zondag 19 mei 
2019 wederom de grootste Oldtimer meeting van Oost Nederland! 12:00 tot 17:00 uur.  

De oldtimermeeting zal ook dit jaar weer plaatsvinden in het centrum van Nijverdal met dit jaar een 
nog groter aanbod van de mooiste classic cars. Ook zullen wederom Oldtimer Trucks en klassieke 
brommers /motoren geshowd worden door hun trotse bezitters. 
Onderdelenmarkt 
Na aanleiding van veel vraag en aanbod is dit jaar tevens een onderdelenmarkt gepland. De 
onderdelenmarkt krijgt zijn plek op het grote marktplein dat ruimte bied aan diverse standhouders / 
handelaren van zowel auto, truck als brommer en motoren onderdelen. 
Familiedag 
De Oldtimermeeting richt zich niet alleen op de liefhebbers van de klassiekers, maar is een 
evenement voor het hele gezin. Naast de vele oldtimers is er tijdens het evenement ook veel vertier 
voor jong en oud. Kinderattracties, straatmuzikanten, -artiesten en diverse Food Trucks zorgen 
samen met de plaatselijke horeca voor veel gezelligheid en de innerlijke mens. Tevens zijn deze 
zondag de winkels geopend, zodat we met recht kunnen spreken van het leukste uitje voor het hele 
gezin. 

 

28 t/m 30 Mei is er kermis in het centrum van Nijverdal! 
 
 
 

http://www.natuurmonumenten.nl/

