Dagtips oktober 2019
Wekelijks/Dagelijks:
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.
De Heideslak is een elektrokar die stapvoets en geruisloos rijdt.
Er zijn korte en lange ritten.
Op dinsdagmorgen en dinsdagmiddag is er een lange rit. Deze vertrekken om 10:30 uur en 13:30 uur.
Op woensdag-, donderdag- en zondagmiddag zijn er drie korte ritten. Om 13:30,14:30 en 15:30 uur.

Vrijdag 4 ,zaterdag 5 en zondag , 6 oktober
Hellendoorn
“Genieten met de hoofdletter G” “Na twee geslaagde edities, komt er natuurlijk een vervolg in 2019”
van de Schuilenburg Herfstfair. Landgoed Schuilenburg biedt de fair een uiterst geschikte locatie met
een knusse boomgaard, horecagelegenheid en mini haven met fluisterboot en kanoverhuur. De
Herfstfair biedt veel producten die te maken hebben met het buitenleven, en natuurlijk met de
herfst. Denk aan mooie kachels en vuurkorven, prachtige vesten en stoere laarzen. Maar omdat het
ook de tijd is om het weer gezellig te maken in het huis vind je er mooie plaids, bijzondere
woonaccessoires en vele lekkernijen.
Zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober
40e Amortocht
De wandeltochten vertrekken vanuit café de Droadnagel, Molenweg 8 in Haarle.
Er zijn verschillende afstanden en starttijden:
25 km tussen 09:00 en 10:00 uur.
15 en 10 km tussen 09:00 en 13:00 uur.
5 km tussen 09:00 en 14:00 uur.
www.wandelsportharle.nl

Hellendoorn

Zaterdag 5 oktober
Veiling, rommel-en boekenmarkt bij gebouw Irene, Boschkampsstraat 6

Holten

Veiling

Voor Holten is een veiling eigenlijk een uniek gebeuren, een prachtig schouw- en koopspel om eens mee te
maken. Soms zit u letterlijk voor een gulden op de eerste rij. Om de kwaliteit van de veiling niet verloren te
laten gaan worden er maximaal 125 goederen geveild. De veiling begint om 10.00 uur met een kijkochtend.
Van 13.30 tot 16.00 uur is het woord aan een bekende veilingmeester.. De keus is vaak enorm; klokken,
meubelen, antiek, vakanties, bloemen, glaswerk, spiegels etc..
Boekenmarkt
De belangstelling voor de boekenmarkt is wel heel bijzonder. Op zich niet verwonderlijk, want alle minder
goede boeken van een jaar daarvoor worden vernietigd. De Holtense boekenmarkt is bijzonder omdat vooraf
alles per rubriek keurig is gesorteerd. Soms ook per schrijver. Per item of serie worden de boeken voor een
aantrekkelijke prijs aangeboden.. Tevens is er dit jaar een speciale stand met echt oude boeken. Velen staan al
een uur in de rij voordat de deuren van de tent open gaan. Dit jaar rekent men minimaal op 7.000 boeken! De
boekenmarkt start om 9.00 uur .
Rommelmarkt
Lekker rommelen tussen 400 m2 artikelen bijeen gebracht door schenkingen gedurende het gehele jaar.

Kasten, stoelen, dozen vol met diverse kleine spulletjes (oud en nieuw), radio’s, schilderijen, fietsen en
natuurlijk 50 m2 glaswerk. Verkoop start bij aanvang daglicht

Woensdag 9 oktober tot en met zondag 13 oktober
Verlichte boottocht over de Regge
Hellendoorn
Twee keer per avond vertrekt de fluisterboot vanaf landgoed Schuilenburg voor een tripje van een
uur langs 10 tot 15 verlichte beelden, schilderijen en andere installaties.
Per keer kunnen er max. 35 mensen mee met de fluisterboot van schipper Jan Sterk.
De deelname kosten zijn €9.50 per persoon, incl. een kopje koffie. U kunt zich telefonisch
aanmelden bij Harrie Hendrik Boers. (0548-681782)

12 oktober
Nijverdal
De Royals Verzamelbeurs
In zalencentrum het Vischnet te Nijverdal word voor de 18e keer de verzamelbeurs gehouden.
Op dit evenement bieden de vele standhouders op hun kraam tijdens deze oranjeverzameldag weer
veel koningshuisartikelen aan. De beurs is geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur. Het bevind aan de
Grotestraat 70 te Nijverdal, naast de Vrije Evangelische kerk. Toegangsprijs is €2.50 per persoon.
www.royalverzamelbeurs.nl
13 oktober
Hellendoorn
OERRR Paddenstoelensafari
Als je aan herfst denkt, denk je aan paddenstoelen! Je hebt ze in alle soorten en maten; groot en
klein, gekleurd of heel onopvallend. Ze stinken of ruiken juist lekker, alles kan in paddenstoelenland.
Op 13 oktober organiseren we een speciale paddenstoelensafari voor kinderen. Wil jij met de
boswachter op zoek naar paddenstoelen, er een onder kijken en er aan snuiven? Reserveer dan snel
via www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/de-sprengenberg. 13.00 uur tot 16.00 uur.

14 oktober
Nijverdal
Nestkastjes timmeren
Kom tijdens tussen 11.00 en 16.00 uur naar het BuitenCentrum van Staatsbosbeheer, Grotestraat
281 in Nijverdal en bouw je eigen nestkastje.
Eerst moet je zelf aan het werk: Timmeren en de ladder op om het nestkastje een goed plekje in de
tuin te geven. Daarna is het de beurt aan de vogels: nestmateriaal verzamelen, nest bouwen, eitjes
leggen en broeden. Wie weet kan je straks genieten van druk heen-en-weer vliegende oudervogels
die hun hongerige babyvogeltjes moeten voeden. Honderden rupsjes en insecten brengen ze naar
hun kinderen. Kosten: €5,99 per nestkast.
Voor of na het timmeren heb je vast ook nog wel zin en tijd om heerlijk in het bos te gaan wandelen,
het speelbos in te gaan of lekker wat te drinken of eten in ons restaurant BuitenGewoon Lekker.
Graag tot dan. Informatie: BuitenCentrum telefoon 0548-612711
Kijk ook op www.staatsbosbeheer.nl en www.np-desallandseheuvelrug.nl voor nog meer leuke
activiteiten.

16, 20 en 25 oktober
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.
Prijzen €2.50 t/m 12 jaar, €4.- volwassenen.

19 oktober
Nijverdal
Schemertocht
Wandel mee met de gids van Staatsbosbeheer over de Sallandse Heuvelrug, op de grens tussen dag
en nacht.
Langzaam zakt de zon onder, het wordt schemer. De natuur komt tot rust, een laatste vogel zingt zijn
lied. Maar niet alle dieren gaan slapen: de nachtdieren komen tevoorschijn. Wie weet hoor je er nog
een, en met een beetje geluk kruist er een je pad. Een wandeling door stille bossen naar de
uitgestrekte heidevelden. Een mooie afsluiting van je dag en een unieke kans! Na zonsondergang is
het natuurgebied gesloten voor publiek, maar samen met een gids mag u het gebied tijdens de
schemering verkennen.
De start van de wandelingen is bij het BuitenCentrum van Staatsbosbeheer, Grotestraat 281, 7441 GS
Nijverdal. De wandeling start om 21.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. De lengte van de
wandeling is rond de 5 kilometer. De wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Kosten voor
volwassenen €5,-- en €3,50 voor de kinderen t/m 12 jaar.

24 oktober
Holten
Gezinswandeling, broodjes bakken en chocolademelk
Vandaag start om 11.00 uur een gezellige gezinswandeling door het bos van de Holterberg.
De start is op het Holterbergplein bij het natuurmuseum. De rangers van het museum gaan voorop.
Onderweg kijken we niet alleen naar de natuur maar worden er ook spannende verhalen verteld. Na
afloop mogen de deelnemers op het plein een lekker broodje bakken én is er hete chocolademelk.
Deelname aan de wandeling is € 4,50 per persoon, inclusief broodje bakken en chocolademelk.
Reserveren: 0548 – 361979 of info@museumholterberg.nl
Zaterdag 26 oktober

Holten

Nacht van de nacht!
Zaterdagavond 26 oktober, tijdens de Nacht van de Nacht, nemen de natuur-gidsen en
verhalenvertellers van Natuurmuseum Holterberg u mee over de paden van de nachtelijke
Holterberg. Het wordt een donkere en mysterieuze tocht door de bossen naar de heide.
We starten om 21.30 uur bij het museum op het Holterbergplein. Deelname: € 7,50 voor
volwassenen en kinderen € 4,50. Reserveren: 0548-361979 of info@museumholterberg.nl

Zondag 27 oktober
Diepe hel Holterbergloop

Holten

Er is geen hardloopwedstrijd in Nederland zoals de Diepe Hel Holterbergloop. De omgeving en het
uitdagende parcours is voor alle hardloopniveaus een bijzondere loop.
De inschrijving van de 31e editie is gestart op zondag 8 april via de
website www.diepehelholterbergloop.nl.
Inschrijven kan voor de Diepe Hel Night Run op zaterdag 26 oktober. Maar ook voor de Hemink 10
km, VolkerWessels halve marathon en Rabokidsrun op zondag 27 oktober. Dit jaar zal de Sans-online
5 km omgetoverd worden tot de Sans-Online 6 km Night Run op zaterdagavond 26 oktober. Dit jaar
is de finish in Nijverdal van de Sans-Online 6km, Hemink 10 km en VolkerWessels halve marathon.
◦De Hemink 10 km start aan de andere kant van de Holterberg, in Nijverdal, maar finisht natuurlijk
wel in het centrum van Holten. Voor de 10km worden weer bussen geregeld naar de startlocatie in
Nijverdal om vanaf daar hun wedstrijd terug te lopen naar Holten.
◦De lopers op de Tastoe Halve Marathon kunnen dubbel genieten van de mooie maar pittige
Holterberg, ze lopen de zogenaamde Toeristenweg heen en terug.
◦Voor de Sansonline.nl 5km lopers wordt vanuit Holten een mooi parcours uitgezet, dat ook de berg
over gaat.
◦De kinderen tot en met 12 jaar lopen de Rabobank Kidsrun (1 km). Deelname aan de Rabobank
Kidsrun is mogelijk vanaf 4 jaar

