Dagtips September 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

Stijltuinen
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.
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
Natuurboerderij Zorgvliet
Holten
Weet wat je eet
Ga samen met de boer door de tuin en ontdek welk heerlijk groentegerecht je vanmiddag kunt eten!
Elke woensdag om 16.00 uur begint 'Weet wat je eet' met Aloys Meulenbroek.
Er zijn veel mensen (kinderen) die niet weten hoe ons eten groeit in de tuin, hoe het van zaad tot
vrucht komt of wanneer wat buiten groeit. De middag begint met koffie of een drankje en wordt er
gepraat over de groentetuin en de boerderij. Daarna gaan we de tuin in en kiezen ons eten. Buiten
onder de beuk of onder het grasdak praten we verder, bereiden we het eten. Rond 19.00 uur; zijn de
bramen en de frambozen geplukt, de koeien gemolken komt er een einde aan deze middag en
hebben jullie hopelijk een leuke middag gehad.
Belt u even van te voren als u van plan bent te komen?
We zijn bereikbaar op tel. 06-30217136.
Larenseweg 106, 7451 NA Holten
Markt

Elke zaterdag: markt in Nijverdal
Elke maandagmorgen markt in Rijssen
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Nijverdal, elke dinsdag, woensdag, donderdag en zondag.
Met de Heideslak over de Sallandse Heuvelrug
Heerlijk ontspannen van de Sallandse Heuvelrug genieten? Of wat minder goed ter been? Stap dan in
de Heideslak en laat je door de gids van Staatsbosbeheer rondrijden door dit uitgestrekte
natuurgebied. Voor meer informatie www.sallandseheuvelrug.nl of 0548-612711.

Elke woensdag
Vaartocht met de Enterse Zomp

Enter

Elke woensdagmiddag is er tussen 13.00 uur en 16.00 uur ieder uur een vaartocht met de Enterse
Zomp over de Regge. Het vertrek is vanaf het botenhuis achter de ijsfabriek Ben & Jerry in
Hellendoorn. Opgave vooraf is niet verplicht.
Op stap
Landschap Overijssel verzorgt een bijzondere ‘Op Stap’ excursie langs de Regge. Zaterdag 10
augustus en woensdag 4 september is er ’s middags vanaf 14.00 uur een wandelexcursie vanuit
Hellendoorn (Hancate). Een excursie om te genieten van de Regge en haar omgeving. Voor deze
wandelexcursie zijn de kosten € 5,- per volwassene en € 2,50 per kind.
Zondag 1 september
Nijverdal
Fishermans Friends Strongmanrun
De ‘moeder der Obstacleruns": Een uniek event dankzij de bijzondere omgeving waarin de runs
plaatsvinden. Het parcours in Hellendoorn gaat dwars door de bossen, kleine meertjes en over de
prachtige heuvels van de Sallandse Heuvelrug. Leuk om te kijken!
KUDDE theatervoorstelling
Een wandeling met een schaapskudde tijdens zonsondergang. De Sallandse Heuvelrug als decor voor
filmprojecties. Onderweg wordt je een verhaal toegefluisterd.
Acteur Hans Dagelet (bekend van o.a. Familie Kruys en Het Nationaal Toneel) vertelt het verhaal van
Zenon; een moedige man die besluit de kudde te verlaten. Een sprookje voor volwassenen over de
moed die het vergt om te worden wie je werkelijk bent.
Tijdens het jubileumjaar van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug ontmoeten natuur en cultuur
elkaar op de heide en in het bos.
Deze interactieve voorstelling is geschikt voor bezoekers van 16 jaar en ouder. Gepaste kleding en
dichte schoenen zijn aanbevolen. Niet geschikt voor mindervalide. Honden zijn niet toegestaan. U
wordt opgehaald op de parkeerplaats en gezamenlijk begeleid naar het startpunt van de voorstelling.
Kosten: €24.50
Almelo
Op 1 september vindt weer het jaarlijkse Shantykorenfestival plaats in het Beeklustpark. Dit jaar
treden drie koren op: Levensliederenkoor Met Hart en Smart uit Nijverdal, De Oostvaarders uit
Almelo, en De Sjompiesingers uit Gramsbergen.

Woensdag 4 September
Nijverdal
Bruisend Nijverdal
Voor de negende keer op rij storten we ons in september 2019 vijf dagen lang in Bruisend Nijverdal.
De organisatie van de feestweek Bruisend Nijverdal belooft ons weer een superprogramma.
Van 4 tot en met 8 september 2019 gaan we weer knallen in Nijverdal! De organisatie van de
feestweek Bruisend Nijverdal belooft ons weer een superprogramma. Met Davina Michelle, Miss
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Montreal, The Dirty Daddies, Django Wagner, Snollebollekes en Tino Martin op de bühne van de
feesttent wordt het een supervet feest.
Het programma voor de editie 2019 zal voor ieder wat wils zijn. Cultuur, goede muziek, feest,
nostalgie, eten, drinken, ondernemerschap en vooral veel gezelligheid.

Donderdag 5 september
Rustig aan de Sallandse Heuvelrug ontdekken, 65+ wandeling
Maak een wandeling langs heuvelachtige heidevelden en verlaten paden. Geniet in een rustig tempo
van de prachtige glooiende heidevelden en de vergezichten. Laat u verrassen door de bergen vol
natuur. De start is bij het BuitenCentrum, Grotestraat 281, 7441 GS te Nijverdal. Vandaar gaat u met
de auto naar het uitzichtpunt Noetselerberg. Een vergunning om hier te parkeren wordt verzorgd. Bij
het uitzichtpunt start de wandeling. De gids vertelt u graag over het uitgestrekte gebied, de
cultuurhistorie en over de planten en dieren van het gebied. U heeft een uitgebreid zicht over de
weidse heidevelden en bosranden en natuurlijk gelegenheid om foto's te maken en vragen te stellen.
Onderweg is er een pauze en krijgt u koffie of thee met iets lekkers aangeboden. Dit is bij de prijs
inbegrepen. U kunt zich aanmelden via de website van het BuitenCentrum.
Vrijdag 6 september
Meezingmiddag voor senioren met Door Merg en Been
Speciaal voor ouderen organiseert de stichting Bruisend Nijverdal op vrijdagmiddag 7 september van
14.00 – 16.00 uur een gezellige ontmoetingsmiddag onder genot van de muzikale noten van
levensliederenkoor “Door Merg en Been”.
Iedereen is welkom op deze middag tijdens het dorpsfeest Bruisend Nijverdal. U wordt ontvangen
met een heerlijke kop koffie of thee en iets lekkers. Dit zal u worden aangeboden. Voor alle andere
drankjes tijdens deze middag is natuurlijk de bar geopend!
Zaal is vanaf 13.30 uur geopend.

Vrijdag 6 September
Nijverdal
Boels Ladies Tour
De zesdaagse Boels ladiestour met een internationaal deelnemersveld doet op vrijdag
maar liefst voor de 5e keer Nijverdal aan..
Na de start vanuit het centrum rijden de nationale en internationale toppers 5 ronden over de
Sallandse Heuvelrug en Nijverdal om vervolgens tussen 16.00-16.30 uur te finishen op de
Grotestraat in Nijverdal.
Jan Bronnikreef
Holten
Jan Bronnikreef uit Holten, buurtschap Dijkerhoek, voor de meeste Nederlanders beter bekend als
winnaar boer Jan van Expeditie Robinson 2018, komt vertellen en vragen beantwoorden. Hij was de
oudste deelnemer. Deze warme, vrolijke vaderfiguur is één met de natuur op het onbewoonde
eiland. Dat hij de uiteindelijke winnaar zou worden had hij zelf nooit verwacht.
Wil je meer weten over dit avontuur, het overleven in de rimboe, het weinige eten, de fysieke en
emotionele uitdagingen, zijn competitie/strijd met (on)bekende Nederlanders, regen in de rimboe,
conditie uitdagingen, eten zoeken en vinden op een onbewoond eiland ergens in de Filippijnen? Je
kunt het hem zelf vragen, nadat hij eerst vertelt over deze grote belevenis. Kaartje € 12,50
Kulturhus Holten
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Maandag 9 september
Nijverdal
Wandel je gezellig mee?
Waar komt het nog voor dat je geen auto’s, treinen of ander lawaai hoort? Op de Sallandse
heuvelrug! Hier heerst nog echte stilte. De camping grenst direct aan Nationaal Park De Sallandse
Heuvelrug. Vind jij het leuk om te wandelen maar niet alleen?
Loop dan met ons mee!
De wandeling is ongeveer 5 km. Het tempo en de afstand wordt bepaald door de groep. Na de
wandeling gaan we samen een kopje koffie doen. Start 19.30 uur vanaf de receptie.
Alleen bij slecht weer gaat het niet door. Er zijn geen kosten aan verbonden!

Dinsdag 10 september
Nijverdal
Naar de Sterrenwacht!
Vandaag is de Sterrenwacht speciaal open voor onze gasten!
We beginnen met ontvangst in de Heidezaal met een presentatie , daarna bezoeken we het
planetarium en als afsluiting brengen we een bezoek aan de koepel.
Er kunnen ongeveer 40 personen mee dus geeft u zich wel op. Dat is mogelijk vanaf 1 september bij
de receptie. U moet wel een beetje mobiel zijn om mee te kunnen die avond.
Tijd is van 19.30 tot 21.30 uur.
Donderdag 12 t/m 22 September
Nijverdal
Reuring in ’t Reggedal
Muziektheatervoorstelling ‘Reuring in ’t Reggedal’ is een project voor, door, over en op Nijverdal. De
buitenlocatie van Het Ravijn hult zich tussen 12 en 22 september in een prachtig verhaal over ons
geliefde dorp.
Een sprookjesachtige, muzikale voorstelling over de reis van een wonderkind van 50 jaar.
Noodgedwongen keert hij terug naar zijn oude dorp. Nadat hij als jong aanstormend muzikaal talent
het dorp achter zich liet, vastbesloten nooit meer terug te komen. Maar zijn muzikale dromen zijn
aan duigen en zijn vader verliest grip op plaats en tijd. Eenmaal terug op zijn geboortegrond, vindt hij
in zijn vaders verleden een nieuwe kijk op zijn eigen toekomst…
Een filmische voorstelling, met prachtige livemuziek gespeeld door Muziekvereniging KSW onder
leiding van Bert Pfeiffer. Met verhalen over vroeger, het ontstaan van Nijverdal en alle belangrijke
gebeurtenissen van het dorp, opdat wij ze nooit vergeten. Jan Tekstra is verantwoordelijk voor het
script en speciaal geschreven nummers. Ellen Kremers en Jasper Verheugd regisseren de voorstelling.
Hetzelfde team is ook verantwoordelijk geweest voor de creatieve invulling van de
locatievoorstellingen van Het Verzet Kraakt en STORK.

Vrijdag 13 september
Dit weekend zijn meer dan 4000 prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk. Het is
de kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt.
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Zaterdag 14 September
Nijverdal
Modeshow
Het nieuwe modeseizoen staat voor de deur! En wat zou een nieuw seizoen zijn zonder een nieuwe
garderobe? Om je alvast te voorzien van de nodige najaar- en winterkriebels en een kijkje te geven in
de trends en collecties voor aankomend seizoen staat zaterdag 14 september in het teken van dé
modeshows in het centrum van Nijverdal.
De show kent een zeer groot aantal deelnemende modebedrijven met een grote diversiteit aan
stijlen en merken. Voor jong tot oud en van klassiek tot trendy zal geshowd worden. En daarnaast
zijn de laatste trends op het gebied van sportmode te zien.
Kom zaterdag 14 september Op naar Nijverdal, lekker genieten van geweldige shows. En kom
originele ideeën opdoen voor je najaar/winter garderobe! De shows zijn om 13.30, 14.30 en 15.30
uur in hartje centrum. Tussendoor is er leuk entertainment en genoeg tijd om meteen de winkels in
te duiken om je favoriete items te scoren!
Zondag 15 september
Markelo
Koelefair Streek-en brocantemarkt
Vandaag vindt in het openluchttheater “de Kösterskoele” in Markelo een streek- en brocantemarkt,
de “Koelefair” plaats. Eigentijdse streekproducten van jam, kaas, wijn etc. Verschillende
demonstraties van hobbyisten en een mooie brocante markt. Voor ieder wat wils!
Net als voorgaande jaren, zijn er dit jaar meer dan 60 kramen, in de prachtige sfeervolle ambiance
van openluchttheater de Kösterskoele.
Tijdens de markt worden verschillende eigentijdse streekproducten uit Markelo en omgeving
gepresenteerd. Hierbij kan gedacht worden aan de meelproducten van de Molen van Buursink of de
kaas van de kaasmolen. Maar wat dacht je van jam gemaakt van vruchten of pompoenen, boerderijijs of de eigengemaakte wijn of een kraam waar ambachtelijk spek wordt bereid of wafels hartig of
zoet die ter plekke worden gemaakt. Ook wordt er paling gerookt tijdens de fair.
Naast vele streekproducten is er ook een mooie brocante markt, van hele ouderwetse spullen tot
klassiek en modern. Vele hobbyisten presenteren hun hobby. Hierbij kan gedacht worden aan
kaarten maken, sieraden maken maar ook tassen maken van fietsbanden, creaties met vilt, kleding
voor kinderen, sierkussens of theedoeken met geborduurde Twentse teksten, houtsnijden etc.
Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten. Van 11.00-17.00 uur

Vrijdag 20 en zaterdag 21 September
Nijverdal
Eurol Hellendoorn Rally
Met meer dan 100 deelnemende auto’s staat deze rally garant voor spectaculaire autosport. Het
startveld van deze rallyklassieker is zeer gevarieerd. De Nederlandse rallytop is aanwezig net als
diverse buitenlandse rijders met bijzondere auto’s. Ook de historische rallywagens zijn dit jaar van de
partij.
De 38e Eurol Hellendoorn Rally zal dit jaar weer starten in de manege in Hellendoorn. In 2013
verhuisde het podium al eens terug naar zijn ‘roots’ in de Dorpstraat in Hellendoorn en de afgelopen
twee jaar was alles geconcentreerd op het industrieterrein in Nijverdal. De komende editie is het
centrum van de rally dus weer terug in manege ’t Oale Spoor.Servicepark
Het servicepark zal net als voorgaande jaren in Nijverdal blijven, op industrieterrein ’t Lochter. De
organisatie streeft dit jaar naar een compactere opzet van het serviceterrein.
Met de manege als middelpunt van de vrijdagavond zijn ook de proeven daarop afgestemd.
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Zondag 22 September
CityRun Nijverdal

Nijverdal

Een fantastisch hardloopfeest in alle opzichten, dát is de Auto Aaltink CityRun Nijverdal. Op zondag
22 september vindt de derde editie plaats. Het doel is een sportief evenement voor lokale en
regionale helden. Ieder op zijn eigen niveau.

22 september

Nijverdal

Pluk de vruchten
Na het voorjaar en de zomer komt onverbiddelijk de herfst eraan. Nat, winderig en koud, maar ook
het seizoen van prachtige kleuren en een rijke oogst aan vruchten, bessen en noten. Ga mee met een
natuurgids en ontdek deze herfstpracht. Start 14.00 uur bij het bezoekerscentrum aan de
Grotestraat 281.

Maandag 23 september
Nijverdal
Wandel je gezellig mee?
Waar komt het nog voor dat je geen auto’s, treinen of ander lawaai hoort? Op de Sallandse
heuvelrug! Hier heerst nog echte stilte. De camping grenst direct aan Nationaal Park De Sallandse
Heuvelrug. Vind jij het leuk om te wandelen maar niet alleen?
Loop dan met ons mee!
De wandeling is ongeveer 5 km. Het tempo en de afstand wordt bepaald door de groep. Na de
wandeling gaan we samen een kopje koffie doen. Start 19.30 uur vanaf de receptie.
Alleen bij slecht weer gaat het niet door. Er zijn geen kosten aan verbonden!
Zaterdag 28 september
Rijssen
Koopzaterdag met Mode Event! Op een groot podium bij de fontein presenteren professionele
modellen de nieuwste mode. Bovendien is er na afloop voldoende tijd om te winkelen omdat er een
extra koopavond is. Alle winkels zijn open tot 21.00 uur
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