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Opladen in Oost-Nederland

Groepen Overijssel: Unieke groepsaccommodaties

Wil je even weg van de overvolle agenda’s en het drukke
sociale leven? In het Oosten van Nederland heb je alle rust en
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ruimte om je op te laden. Want onthaasten is hier zo’n beetje
uitgevonden.
Overijssel is een plek in Nederland waar het leven puur en
ongecompliceerd is. Waar mensen naar elkaar omzien. Waar
je kunt genieten van kilometerslange fiets- en wandelpaden,
karakteristieke dorpen en historische steden. In Oost-Nederland
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OSSENKAMP

KOSMAN

zijn er maar liefst negen eigentijdse Hanzesteden, zoals Zwolle

ERVE BLOEMEN
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en Deventer. Elke stad heeft zo zijn eigen charme, maar je

DE MAATHOEVE

kunt overal heerlijk shoppen in oude straatjes, cultuursnuiven
tussen monumentale panden en gezellig uit eten bij een
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restaurant aan één van de mooie pleinen. Geniet samen van

DE BOVENBERG

het culturele karakter van Overijssel. Voor moderne kunst en
tentoonstellingen ga je naar musea als De Fundatie in Zwolle,
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Park de Sallandse Heuvelrug of Weerribben-Wieden en sluit
af met een kop koffie op een heerlijk terras. Ontdek de stilte
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of zoek vertier tijdens een festival of evenement, om daarna

DE BURINKSHOF

moe maar voldaan neer te ploffen op een heerlijk kussen in
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je groepsaccommodatie. Want deze hebben we genoeg in
Overijssel. In allerlei soorten en maten; van groot tot klein en
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van modern tot karakteristiek. We mogen in het Oosten dan wel
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Overijssel

Fiets langs landgoederen of gastvrije streekboeren die altijd in
zijn voor een praatje. Of maak een wandeling in het Nationale

‘T KEAMPKE
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Hier doen we het net even anders
Kom zuivere lucht inademen in de omgeving van Giethoorn.
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Rijksmuseum Twenthe of kunststad Ootmarsum.
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‘T BORGHUIS
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www.visitoost.nl

VOLLENHOVE
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MONTIGNY

en mensen waar je energie van krijgt.
Dus hartelijk welkom in het Oosten!
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nuchter zijn, we verrassen ook graag met plekken die inspireren
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Overijssel:

SALLAND
NATUURLIJK
GASTVRIJ
Groepen Overijssel, Unieke groepsaccommodaties

Museum de Fundatie, Kasteel het Nijenhuis
Midden in de natuur tussen Heino en Wijhe ligt kasteel het Nijenhuis, één van de locaties
van Museum de Fundatie. Binnen in het kasteel is een deel van de collectie schilderijen,
toegepaste kunst en beeldhouwwerken te bewonderen, maar wat je zeker niet mag
missen is de bijbehorende beeldentuin. Bestaand uit ruim 80 beelden is dit één van de
grootste en meest bijzondere beeldentuinen van Nederland. Wandel na je bezoek aan de
beeldentuin verder door het prachtige stuk natuur waar het Nijenhuis door omsingeld is.

Historische Hanzestad Deventer
Een vitale en levendige stad met monumentale sfeer, waar het bovendien goed verblijven is!
Deventer is één van de oudste steden van Nederland. Er zijn maar weinig steden in Nederland waar
zoveel monumenten bewaard zijn gebleven. En altijd is er weer de IJssel: de unieke ligging van
de stad en haar omgeving aan de rivier. Een bezoek aan Deventer is zeker ook even uitrusten en
genieten van deze rivier!

Gastvrije Sallandse horeca
Bakkers, brouwers, tuinders, herbergiers en chefs…. Voor oerlekkere producten en smaken ben
je in Salland aan het juiste adres. Het hele jaar door zijn er verse streekproducten te proeven en
te krijgen. Bezoek een van de vele boerderijwinkels of streekmarkten en proef de producten vers
van het land. Ga naar binnen bij de molens die nog ambachtelijke producten leveren. Wandel door
wijngaarden, neem een lekker ijsje bij de boer of pluk zelf uw appels uit de boomgaard en maak
kennis met de gastvrije producenten die vol passie en trots hun verhaal vertellen.

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug tussen Hellendoorn en Holten behoort tot één van de
grootste aaneengesloten droge heidegebieden van Europa. Aan de oostzijde van deze stuwwal

decor van de oude Hanzestad Deventer of de vele statige landgoederen in

een uniek gebied: Salland! Een authentiek stukje Nederland waar het goede

de buitengebieden. En rivier de IJssel is nooit ver weg. Een omgeving waar

bewaard is gebleven met een geheel eigen charme en karakter. Het gebied

inwoners klaar staan voor een vriendelijk gesprek. Waar het leven goed is.

zit vol verrassende hoogtepunten. Van de grillige uiterwaarden van de rivier

Waar men trots is op het cultureel erfgoed en bourgondisch genieten geen

de IJssel, tot aan de ‘bergen’ en bloeiende paarse heide in Nationaal Park

activiteit maar een levensstijl is. Kom het zelf ervaren!

De Sallandse Heuvelrug. En niet te vergeten het schitterende historische

meandert de Overijsselse rivier de Regge vrij door het coulissenlandschap. De unieke combinatie
van het Reggedal aan de ene kant en de Sallandse Heuvelrug aan de andere kant zorgt voor een
dynamisch landschap met ongekende mogelijkheden voor zowel natuurliefhebbers, recreanten als
buitensporters. Tip: bezoek het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, hier kom je alles te weten over
het Nationaal Park.

Canadese Begraafplaats Holten
De Canadese Begraafplaats in Holten is een plek voor bezinning. Hier worden slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog herdacht. Achter elk van deze 1394 graven schuilt een indrukwekkend
verhaal. Tijdens uw bezoek, in het naastgelegen informatiecentrum, krijgt u meer inzicht over de

Highlights Salland

inrichting van het ereveld en komt u meer te weten over de gesneuvelde militairen.

IJssel; de mooiste rivier van Nederland

De geheimen van de IJssellinie

De IJssel ligt in een groot dal tussen de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug. De rivier is

Wanneer je over de dijk rijdt in de buurt van Olst, zie je een kanon verschijnen. Dit is één

inclusief alle kronkels ongeveer 125 kilometer lang. De IJssel is één van de mooiste rivieren
in Nederland, volgens velen zelfs de allermooiste! De combinatie van stromend water, de
uiterwaarden, de natuurgebieden, de gezellige drukte van zowel schepen als pleziervaart
maakt de IJssel een toeristische trekker van formaat. Op en rondom de IJssel zijn tal van
activiteiten te doen. Als groep, gezin maar ook als individu! Tip: bezoek Informatiecentrum den
Nul om alles over de IJssel te komen weten.

van de overblijfselen van de IJssellinie. Een onontdekt pareltje in de regio. Een NAVOverdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten. Kabinetten
uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water
zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot
geheim. De bunkers, het noodhospitaal, en commandocentrum op Landgoed de Haere zijn op
bepaalde dagen of op aanvraag toegankelijk voor publiek.
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Salland

Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug

Tussen de rivier De IJssel en het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug ligt

pg.

Ontdek de Sallandse Landgoederen
Ontdek de prachtige landgoederen die Salland rijk is. Fiets langs grote huizen en parken, maar ook
langs de kleinere, vaak particuliere buitenplaatsen, havezaten, of landgoederen die verdwenen zijn,
maar die naast hun namen ook hun sporen in het landschap hebben achtergelaten.

Kijk voor meer informatie op
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Groepenoverijssel.nl
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de Bosrand
In een glooiend landschap aan de rand van de Sallandse
Heuvelrug nabij het prachtige dorp Hellendoorn bevindt zich een
prachtige accommodatie “de Bosrand” voor groepen van 30 tot

1

Accomodaties

8

Kamers

100 personen. Wij bieden een verblijf dat uniek is in zijn soort
doordat het voldoet aan alle eisen en normen. Het is een moderne
groepslocatie met het gezellige van een woonboerderij. Deze is

DEHellendoorn
BOSRAND

uitstekend geschikt voor scholen, verenigingen, familie- /vriendenen sport weekenden, bedrijfsuitjes, bruiloften en partijen.

5

100
Badkamers

Huisdieren

Veldhuizenweg 7
7447 PN Hellendoorn
0548 681250

Bedden

Rolstoel
toegankelijk

info@bosrandhellendoorn.nl
www.bosrandhellendoorn.nl

Groepenoverijssel.nl
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De Heidebloem
De Heidebloem Recreatie is landelijk gelegen en heeft twee
groepsaccommodaties, “de Veltmaat” en “de Delle”, beide
geschikt voor groepen tot 40 personen en goed gescheiden van
elkaar.

Buiten is voor iedere accommodatie een eigen terras
met uitzicht over de weilanden en een eigen speelveld
met speeltoestellen. Ook kunt u gebruik maken van onze
midgetgolfbaan.

De Veltmaat is geheel gelijkvloers, heeft aangepaste sanitaire
voorzieningen en is goed toegankelijk voor een rolstoel. De
accommodaties zijn sfeervol en landelijk ingericht, waardoor
de plattelandsbeleving ook binnen terug komt. De keukens zijn
in beide accommodaties van alle gemakken voorzien dus een
leuke uitdaging om gezellig met elkaar te koken en daarna te
eten in de naastgelegen aparte eetkamer.

De accommodaties zijn gelegen aan het Nationaalpark de
Sallandse Heuvelrug met zijn glooiende landschappen en
vele vergezichten, waar u heerlijk kunt wandelen en fietsen.
Avonturenpark Hellendoorn bezoeken of één van de vele andere
recreatieve die de omgeving van Hellendoorn u biedt behoord
ook tot de mogelijkheden...

Accommodaties

Slaapkamers
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Personen
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De Delle

40

7

De Veltmaat

40

8

Oude Deventerweg 8a
7448 RL Haarle
0572 32 15 09

info@deheidebloem.com
www.deheidebloem.com

De Heidebloem
Haarle
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In overleg

Groepenoverijssel.nl

pg.

10

Overijssel:

Groepen Overijssel, Unieke groepsaccommodaties

pg.

11

Salland

Huis in ‘t Veld
Huis in ‘t Veld Groepsaccommodatie beschikt over een ruime

Maar de accommodatie zelf biedt ook voldoende mogelijkheden

zaal een ruime keuken en veel buitenruimte. Zeer geschikt voor

om er een aangename tijd door te brengen. Volop gelegenheid tot

familie-, jeugd en deelnemersgroepen. Jong en oud zullen zich

tafeltennissen, volleyballen, voetballen, basketballen, skelteren enz.

1

er thuis voelen. Er zijn 40 bedden, verdeeld over 8 slaapkamers.
Daarnaast is Huis in ‘t Veld ook geschikt voor seminars, workshops

Huis in ‘t Veld is de ideale locatie voor families, vriendengroepen,

en zangverenigingen.

verenigingen, deelnemersgroepen, scholen, bedrijfsseminars,

Accomodaties

vergaderingen en workshops.
De accommodatie is landelijk gelegen en beschikt ook over een
overdekte activiteitenruimte, handig voor als het weer even niet
meezit.
Huis in ‘t Veld is een ideale uitvalsbasis voor een kennismaking
met de oude Hanzestad Deventer, de Sallandse Heuvelrug en het
tussengelegen coulisselandschap van afwisselend bossen, natuur
en boerenlandschap. Fietsen, wandelen en mountainbiken zijn
veelvoorkomende activiteiten van onze gasten.

Oerdijk 97
7434 RA Lettele
+31 (0)570 55 16 14

Wij hopen u er een keer te mogen verwelkomen.

Huis in ‘t Veld
Lettele

5

8

Kamers

40
Badkamers

Rolstoel
toegankelijk

Bedden

Huisdieren

info@huisintveld-lettele.nl
www.huisintveld-lettele.nl
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Gastenboerderij Kosman
Aan de rand van de Holterberg, tegen de Sallandse Heuvelrug
aan, op de grens van Gelderland en Overijssel, vind je onze
comfortabele gastenboerderij. Uiteraard met de gebruikelijke
voorzieningen, maar bij ons vind je meer! Geniet van de
landelijke sfeer, rust en ruimte in onze luxe groepsaccommodatie.
Na een lange boswandeling even de sauna of hottub
induiken? Uitgebreid koken voor de andere gasten in de
grote woonkeuken? Na een lange dag of reis eerst nog je bed
opmaken? Natuurlijk niet, dat hebben wij al voor je gedaan. Want
een verblijf in onze groepsaccommodatie zal alle verwachtingen
overstijgen!
Onze gastenboerderij ligt op korte afstand van de Hanzesteden

prachtige bouwwerken en architectuur te bewonderen is. Houd
je van winkelen? Dan kun je je hart ophalen in Deventer en lekker
shoppen in de gezellige straatjes.
In de directe omgeving kan je urenlang wandelen en genieten
van schitterende natuur. Het glooiende landschap biedt ook vele
mogelijke mogelijkheden om te mountainbiken, fietsen of op
sportieve steps de omgeving te verkennen.
pg.

Kortom; graag zien wij jouw groep als gast bij Gastenboerderij
Kosman!

Zutphen en Deventer. Zutphen heeft een oud centrum waar

2

Kosman
Holten

Comfortabel en gastvrij

6

Accomodaties

12

Kamers

30
Badkamers

Rolstoel
toegankelijk

Oude Deventerweg 43
7451 LT Holten
(0548) 36 74 94

13

Salland

Bedden

Huisdieren

info@gastenboerderijkosman.nl
www.gastenboerderijkosman.nl
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Ossenkamp
De Ossenkamp is een ideale locatie voor groepen tot 30
personen, lommerrijk gelegen tussen de Sallandse Heuvelrug en
de Regge. Familie, vriendengroepen, verenigingen en scholen
voelen zich er direct thuis.
In de verbouwde boerderij vindt u alles wat u nodig hebt. Het
grote sport- en speelveld biedt u alle ruimt voor activiteiten.
En voor iedereen die zich kind voelt hebben we een
natuurspeelplaats.

kan allemaal. Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, het
schitterende Reggedal, natuurgebied de Lemelerberg; ze liggen om
de hoek.
In de sfeervolle recreatieruimte of op het ruime terras praat u heerlijk
bij, geniet van een goede maaltijd of een uitgebreide barbecue.
Ongedwongen, gastvrij, comfortabel; bij de Ossenkamp is dat
vanzelfsprekend. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken. Verse
pg.

koffie zetten we direct.

15

In de prachtig omgeving zijn volop mogelijkheden. Wandelen,
fietsen, mountainbiken over de Hellendoornse Berg, een

Salland

huifkartocht door het bos, kanovaren op de Regge; het

1

Kom genieten van
sfeer en ruimte.

6

Accommodaties

Kamers

30
Badkamers

Bedden

Ossenkamp
Hellendoorn

Rolstoel
toegankelijk

Klumperweg 3
7447 RT Hellendoorn
(0548) 68 13 82

7

Huisdieren
(in overleg)

info@ossenkamp.nl
www.ossenkamp.nl
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Daarom de Maathoeve
Ervaar samen met uw familie, vrienden en/of collega’s een aangenaam

Luxe overnachten
met enorm veel
activiteiten!

verblijf midden in het prachtige Salland, in ons luxe groepshotel .
Ontdek de Sallandse heuvelrug, maak kennis met onze Sallandse
streekproducten in onze landwinkel en op het buffet bereid door onze
koks. Geniet van onze gastvrijheid!
Voorzieningen:
Ons luxe groepshotel heeft 40 bedden en 15 luxe kamers met
eigen sanitair, een sauna, hottub en een buitenhaard. Geniet van de
boerderij en proef de Sallandse streekproducten…wij kunnen uw

voor uw complete maaltijd. Bij aankomst kunnen wij een boerenpizza
voor u bakken…
Feestje? Onze groepsaccommodatie is ook ideaal voor een feest met
overnachtingen, teambuilding, vergaderen of heisessies… Vraag naar
de mogelijkheden van onze groepsruimte “de Huuskamer” geschikt
tot 100 pers.
Recreatieve mogelijkheden
Enorm veel activiteiten zijn er op onze boerderij. Diverse workshops,

pg.
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kookclinics en actieve binnen en buitenspellen voor jong en oud.

verblijf compleet verzorgen met de producten uit de streek.

Salland

Zelf koken ? Bezoek ook ons proeflokaal met pure producten

1

Accommodaties
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Badkamers

MAATHOEVE ALLES OP 1 LOCATIE
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Groepshotel - Groepsruimte - Landwinkel
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Recreatiebedrijf de Maathoeve
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Witteveensweg 23
8111 RP Heeten (OV)
(06) 33 10 49 50

Rolstoel
toegankelijk

15

Kamers

40
Bedden

Huisdieren

Maathoeve
Heeten

info@maathoeve.nl
www.maathoeve.nl

Groepenoverijssel.nl
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ERVE BLOEME
Onze groepsaccommodatie ERVE BLOEME is gelegen dicht bij de

Erve Bloeme

Sallandse Heuvelrug, aan de rand van het gastvrije dorp Haarle, gem.
Hellendoorn, en is het gehele jaar geopend.
De sfeervol ingerichte accommodatie is geschikt voor groepen

Haarle

van 10 tot 30 personen en heeft 10 slaapkamers.
Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen, aangepast voor
rolstoelgebruikers.
Ideaal voor een familie- en/of een vriendenreünie, cursussen,

pg.
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fiets- en wandelgroepen, opleidingen en instellingen.
Een mooi groot terras en op het speelveld zijn vele mogelijkheden

Salland

voor vermaak. Ook de overdekte speelschuur zorgt ervoor dat u
zich bij iets minder weer niet hoeft te vervelen.

1
4

Accommodaties

10

Kamers

30
Badkamers

Bedden

Gelegen dicht bij de
Sallandse Heuvelrug
Rolstoel
toegankelijk

Raalterdijk 1a,
7448 RA Haarle
(0548) 595 294

Huisdieren

info@ervebloeme.nl
www.ervebloeme.nl

Groepenoverijssel.nl
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Highlights Twente
Kastelen Diepenheim
Wat is er veel moois te zien als je de Zes Kastelenroute in Diepenheim fietst langs Huis Diepenheim,
Kasteel Nijenhuis, Kasteel Weldam, Kasteel Warmelo en Westerflier.

Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug
Glooiende bossen, heidevelden met indrukwekkende vergezichten en een heerlijk gevoel van rust
en ruimte. Dit gebied, op de grens met regio Salland, is de buitensportregio van Nederland. Vooral
beroemd om haar beste mountainbikeroutes. Of je nu wilt vogelspotten, wandelen, hardlopen, fietsen of
mountainbiken: hier ervaar je het ultieme vakantiegevoel.

Engbertsdijkvenen
Hoogveen is een superzeldzame grondsoort. De grote drijvende veenkussens hebben iets mystieks. De
vraag is niet óf er slangen zitten maar of je ze spot. Stap vanuit het Veenmuseum in het veentreintje en
ontdek de oude manier van veenwinning en turfstekken.

Buurserzand
Bij de naam Buurserzand verwacht je waarschijnlijk een droog en kaal stuifzandgebied. In werkelijkheid
ligt hier een opvallend nat natuurgebied, waar je prachtig kunt wandelen. Een natuurgebied waar open
Nederlanders zijn tegenwoordig altijd druk. Ze rennen van afspraak naar afspraak. En van deadline naar
deadline. Dat gehaaste leven leidt tot een chronisch tijdgebrek. In Twente laten we ons niet opjagen.
En doen we dingen lekker op ons eigen tempo. Want wij weten dat tijd ons kostbaarste bezit is. Tuurlijk
hebben wij ook volle dagen waarop er van alles gedaan en geregeld moet worden. Geloof ons, wij weten

TIJD ZAT IN
TWENTE

echt wel wat keihard werken is. Maar we doen dingen graag op onze eigen manier, in ons eigen tempo.
Dus neem de tijd in Twente. We hebben toch tijd zat!
Wat is er dan te doen? Heb je even?
Je zult wel denken: Twente? Dat is toch die regio vol natuurgebieden, landgoederen en boerderijen?
En je hebt nog gelijk ook. Daarom kun je bij ons ook zo goed van de natuur genieten. Fiets langs de
mooie landschappen en koop verse eieren bij de boer aan huis. Maar Twente heeft veel meer. Ontdek
bijvoorbeeld onze steden en dorpen, waar je evenveel bijzondere winkels tegenkomt als goede restaurants.

heidevlakten, graslanden en bosjes elkaar afwisselen. Dit natte heidegebied is door zijn omvang uniek in
West-Europa.

Kunststadje Ootmarsum
Het pittoreske stadje kent een rijke historie waardoor je als kunstliefhebber nooit meer naar huis wilt.
Een stukje Twentse natuur thuis aan de muur? Keuze genoeg bij de vele galerieën zoals Ton Schulten.
Echt even terug in de tijd? Openluchtmuseum Ootmarsum geeft je het gevoel dat je in de verkeerde tijd
bent geboren. Een plek vol verhalen!

Historisch Delden met Landgoed Twickel
Loop langs illustere stadspoorten, oude kerken, middeleeuwse verdedigingswallen en smalle straatjes
terug naar het jaar 1333. Hier vind je het majestueuze kasteel Twickel, te midden van een prachtig

landgoed van 4000 hectare. De kasteeltuinen zijn zeker een bezoek waard. Een prachtige wandelroute
door het gebied is de Umfassungsweg. Tip: bezoek Museum No Hero.

Lutterzand
Het Lutterzand, een bijzonder aardkundig monument! Alsof je naar een andere wereld bent
geteleporteerd, omringd door zandverstuivingen, dennenbossen, heide en jeneverbessen. En dan dat
schattige riviertje de Dinkel. Schoenen en sokken uit en pootjebaden maar.

pg.
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Met een Oldtimerbus of de Lutterzand Express kun je het gebied verkennen.

Landgoed Sinkgraven
Op een schitterende locatie, langs de Dinkel, ligt Landgoed Singraven. Op het landgoed liggen Huis
Singraven, het Koetshuis en de eeuwenoude watermolen met drie raderen. In Huis Singraven word je
middels een rondleiding meegenomen langs het klassieke, weelderige interieur.

Enschede
Van bekende ketens tot fantastische boetiekjes; voor winkelen moet je in Enschede zijn. Na afloop doe
je een drankje op het gezellige horecaplein de Oude Markt. Ruim zeker tijd in voor een bezoek aan
Roombeek. Na de vuurwerkramp in 2000 is deze wijk weer opgebouwd en je vindt hier een mix van
bijzondere architectuur en interessante musea zoals Rijksmuseum Twenthe.

Dal van Mosbeek
Het Dal van Mosbeek is een bijzonder gebied bij Ootmarsum met prachtige bronnen en beken. Het
afwisselende coulisselandschap zorgt voor mooie doorkijkjes met unieke planten en dieren. Mis ook niet
natuurgebied het Springendal. Ook wel de ‘tuin van Nederland’ genoemd.

Hulsbeek
Een onvergetelijke recreatieplek in Oldenzaal, vol spetterende waterpret, sportieve uitspattingen en een
indrukwekkende natuur op een voormalig landgoed. Je kunt het zo gek niet bedenken, of de buitensport
activiteit kun je hier doen. Andere mooie recreatiepark;
Het Lageveld Wierden en Het Rutbeek Enschede.

Bezoek een museum, attractiepark of tentoonstelling. Liever relaxen? Dan ga je toch gewoon naar de
sauna! Er is hier van alles te doen. Of juist helemaal niets. Net waar je zin in hebt. En voor de rest: houd er
rekening mee dat je elke vijf minuten stil moet staan om een foto te maken van wéér een mooi doorkijkje.

Groepenoverijssel.nl
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Twente

Reissen

Samen nieuwe herinneringen maken. Dat kan in onze Kapshoeve. De ruime

Een heerlijk ruim,
comfortabel
huis met veel
voorzieningen

en sfeervolle woning geeft je snel een aangenaam gevoel. De woonkamer
is voorzien van meerdere banken waar je samen kunt ontspannen. Er is een
ruime keuken waar je heerlijke maaltijden kunt bereiden om er vervolgens

1

Accommodaties

7

Kamers

buiten op het eigen terras of binnen aan de grote tafel samen van te
genieten.
Is er iemand minder goed te been? Geen zorgen. Onze Kapshoeves zijn zo
ingericht dat ook mindervaliden zich goed kunnen verplaatsen. Er zijn twee

5

18
Badkamers

Bedden

slaapkamers op de begane grond waar op aanvraag hoog-laag bedden
geplaatst kunnen worden. Aangrenzend is er een aangepaste badkamer.
De typische Twentse bouwstijl, de ruimte in en om de woning, de
voorzieningen op het park zoals een grote binnen- en buitenspeeltuin,
gratis wifi, een goed restaurant, een shortgolfbaan, sportveld en openlucht
zwembad zorgen samen voor een aangenaam en onbezorgd verblijf!

Tibsweg 2
7651 KP Tubbergen
(0546) 62 13 78

Rolstoel
toegankelijk

Kapshoeve
Tubbergen

Huisdieren

info@kaps.nl
www.kapshoeve.nl
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Omgeving
De Bovenberg is gelegen aan de voet van de Friezenberg- Apenberg in het
buitengebied van Markelo en is uitstekend geschikt voor kleine en grote groepen.
pg.
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Het heuvelachtige terrein waar wij ons bevinden is 150.000 jaar geleden ontstaan
door een flinke gletsjer die vanuit Scandinavië tot in deze regio reikte, deze bracht

Twente

van alles soorten stenen en grond met zich mee.
Uniek op het terrein is een natuurbad (zuiver kwelwater) met een zandstrand en
een ligweide. Door de Twentse gastvrijheid en de vele activiteiten kunt u optimaal
genieten van de omgeving.

Groepsaccommodatie de Bovenberg
De Bovenberg is een accommodatie geschikt voor groepen tot

DE BOVENBERG
Markelo

60 persoenen. Scholen, sportvereniging een familieweekenden
kunnen bij ons terecht.
De accommodatie bestaat uit een royale huiskamer met een

1

Accommodaties

6

Kamers

gezellige zithoek en een aangrenzende keuken die ingericht is
voor zelfverzorging met complete keukeninventaris. Buiten heeft
u alle ruimte met een gedeeltelijk overdekt terras, voorzien van
stoelen, tafels en picknickbanken. Achter de accommodatie
beschikt u over een zandbak van 312 m2 met speeltoestellen,

2

60
Badkamers

Bedden

een sportveld van 2000 m2 met mogelijkheden voor voetbal,
beach-volleybal.

Rolstoel
toegankelijk

Bovenbergweg 14
7475ST Markelo
(0547) 36 17 81

Huisdieren

info@debovenberg.nl
www.debovenberg.nl
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De Langenberg
Rijssen
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Reissen
GEZELLIG, GEWOON EN LEUK!
De Langenberg
U wilt met een kleine of grote groep echt genieten? Kom dan eens
een kijkje nemen bij groepsaccommodatie De Langenberg in Rijssen.
Aan de rand van ’t Hollands Schwarzwald staan
drie groepshuizen met elk een eigen binnen- en buitenterrein.
Elke accommodatie heeft een air trampoline met daarbij klim- en
klauterrekken op eigen speelveld.
In deze prachtige omgeving kunt u veel activiteiten gaan
ondernemen.
Wandel door het mooie bos, organiseer een leuk spel op ons grote
speelveld of kook met de hele groep een heerlijke maaltijd!
Voor ieders is hier wat wils!

Enterveenweg 10
7461 PB Rijssen
(0547) 381 572

Accommodaties

Slaapkamers

26

Personen

pg.

De Bosrand

32

6

De Boerderij

94

12

Het Kamphuis

48

12

info@delangenberg.nl
www.delangenberg.nl
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Haverjan
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Markelo

Haverjan

Twente

Gastenverblijf Haverjan is een groepsaccommodatie die
geschikt is voor vijftien personen. De accommodatie is in
2011 gebouwd met als doel luxe groepsrecreatie. De locatie is
uniek, er is maar één accommodatie midden tussen weilanden,
bossen en akkers! Behorende bij een nog in bedrijf zijnde
boerderij. Rust en ruimte gegarandeerd!

1

Eén accommodatie
midden tussen
weilanden

Esweg 4,
7475 ME Markelo
(0547) 275551

2

Accommodaties

8

Kamers

15
Badkamers

Rolstoel
toegankelijk

Bedden

Huisdieren

info@haverjan.nl
www.haverjan.nl
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Personen

Slaapkamers

‘t Keampke

‘t Keampke Buiten

16

6

De Meidoorn

12

5

De Linde

20

8

De Eik

20

8

mooie Twente te beleven of maak een lange wandeling. Het

De Beuk

24

10

wandelnetwerk start voor de deur.

De LindePlus

32

13

Tijd zat in Twente. Op ’t Keampke laten we ons niet opjagen.
Je verblijft er in karakteristieke, Twentse huizen met veel extra’s;
slaapkamers met eigen sanitair, een veranda voor de mooie
zomeravonden en een sauna om lekker te ontspannen. Je speelt

Waar de Twentse
gastvrijheid echt voor
iedereen is

een partijtje voetbal op het grote buitenterrein, terwijl de
kleintjes zich vermaken op de speeltoestellen, de airtrampoline
en bij de kleine dierenweide. Stap lekker op de fiets om het

Accommodaties

‘t Keampke
De Lutte

Hanhofweg 5,
7587 LK De Lutte
(0541) 55 12 80

info@keampke.nl
www.keampke.nl

Groepenoverijssel.nl
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Groepshuis Twente De Burink’s Hof

Het hele jaar door kunt
u hier genieten van onze
sfeervolle en kindvriendelijke
groepsaccommodaties.

Groepshuis Twente De Burink’s Hof ligt in Overijssel in het

De Houtschuur is een nieuwe accommodatie en beschikt over

buitengebied van Buurse (gemeente Haaksbergen); een

6 slaapkamers voor 18 personen. Alle slaapkamers beschikken

grensdorp in Twente nabij Duitsland. Het hele jaar door

over een eigen douche en toilet. Er is een compleet uitgeruste

kunt u hier genieten van onze sfeervolle en kindvriendelijke

keuken, een gezellige eethoek met tv en een terras. De

groepsaccommodaties, de Borgstee en de Hofstee en de

houtschuur is een houten chalet gebouwd in de stijl van de

Houtschuur.

oude houten schuren die hier vroeger in de omgeving stonden.
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De Borgstee is een gezellig huis voor de middelgrote families.
Er is een knusse woonkamer in een sfeervolle stijl en een
compleet ingerichte keuken. De Borgstee heeft 7 slaapkamers
geschikt tot 28 personen. Voor de grotere families is de Hofstee
een fijn huis. De Hofstee heeft 7 slaapkamers voor 38 personen
en een grote keuken waar u heerlijke maaltijden kunt bereiden.

3
9

Accommodaties

20

Kamers

66
Badkamers

Bedden

De Burink’s hof
Haaksbergen

Rolstoel
toegankelijk

Haaksbergerweg 37
7481 RR Buurse
(053) 56 96 458

de Burink’s Hof

Huisdieren

info@deburinkshof.nl
www.deburinkshof.nl
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Landgoed ‘t Borghuis

‘t Borghuis
Losser

Ontdek de schatkamer
van Twente!

Oldenzaalsestraat 135b
7581 PZ Losser
0541-510 125

Bent u op zoek naar een vakantiehuis voor een familieweekend,
vergadergroep of vriendengroep? Dan bent u bij landgoed
‘t Borghuis aan het juiste adres! Ruime en sfeervolle
accommodaties, geschikt voor kleine en grote groepen
(vanaf 2 personen).

aangeboden. Op slechts 1 km lopen door
het bos bevindt zich een 27-holes golfbaan.

Onze accommodaties hebben een ruime eigen tuin en terras,
waarvan meerdere huizen over een eigen Finse kota en/
of houtgestookte hottub beschikken. Het is mogelijk om
de accommodatie op basis van zelfverzorging of volledige
verzorging te reserveren.

Op het terrein zelf zijn er voldoende
speelmogelijkheden waaronder:
- volleybalveld
- speelveld met een trampoline en speeltoestellen
- bos met stapstenen pad
- overdekte speelruimte met poolbiljart, tafeltennis,
airhockey en tafeltennis

Voor jong en oud is er van alles te beleven op het terrein en in
de directe omgeving. Er worden mountainbike clinics op locatie

De accommodaties zijn aan het bos gelegen
met veel fiets-en wandelpaden.

Accommodaties

Slaapkamers

34

Personen

pg.

De Sterre

43

16

Sterre-Klein

20

14

Familieboerderij

14

6

De Vuursteen

43

14

De Regenboog

16

8

info@borghuis.nl
www.borghuis.nl
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Groepsaccommodatie de Zwemkolk
In de gemeente Hof van Twente vindt U het leuke plaatsje Markelo.
In het buitengebied van Markelo is op een prachtige plek de ruim opgezette
accommodatie van de Zwemkolk gelegen aan een schitterend natuurgebied
tussen de glooiende essen.

1

Accommodaties

5

Kamers

De accommodatie beschikt over 5 slaapzalen met elk 6 stapelbedden met
gescheiden sanitair ruimtes voor de dames en heren. Totaal is er plaats voor 60
personen en is hierdoor zeer geschikt voor een schoolkamp, een familiereünie,
een kennismakingsweekend, kerkelijke verenigingen, sportverenigingen

Zwemkolk

Markelo

enzovoort. In de accommodatie heeft U de beschikking over een ruime keuken

Badkamers

Bedden

en een professionele vaatwasser en voldoende koelruimte om 60 personen van
maaltijden te voorzien. Buiten heeft U de beschikking over ruime speelweide
en diverse speeltoestellen en uitrustingen voor sport en spel. Dit speelveld is in
2018 compleet vernieuwd met als blikvanger de kampvuurplaats, verder is er in
de op het erf aanwezige schuur plaats om binnen activiteiten te doen.

Oude Rijssenseweg 20
7475 SN Markelo
(0547) 36 31 76

2

60

Rolstoel
toegankelijk

Huisdieren

info@zwemkolk.nl
www.zwemkolk.nl
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PAREL IN
NOORDWEST
OVERIJSSEL!

In het noordwesten van Overijssel ligt Weerribben-Wieden. Het gebied herberg

Nationaal Park Weerribben-Wieden en Veenhart

Friese Wold biedt meer dan stuivend zand en hagedissen. Roofvogels vliegen over. Een adder

een schitterend Nationaal Park te weten Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dit is

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste en mooiste laagveenmoerasgebied van

warmt zich op in het nog waterige voorjaarszonnetje. Met een beetje geluk vang je een flits op

het grootste en mooiste laagveenmoerasgebied van Noordwest Europa. Dankzij de
mensenhanden van turfstekers en rietsnijders ontstond een uniek landschap vol
meren, vaarten, rietlanden, moerasbossen en trilvenen. Bijzondere dieren en planten
zijn er gek op. Bewoners en bezoekers genieten van de overweldigende natuur én
de gezellige dorpen. Weerribben-Wieden is rijk aan water. Meren, plassen, sloten
en kanalen wisselen elkaar af. Het gebied is dan ook ideaal om te verkennen vanaf
het water. Benen overboord, de tenen in het water. Wat een rust, wat een ruimte. De

Noordwest Europa. Dankzij de mensenhanden van turfstekers en rietsnijders ontstond een
uniek landschap vol meren, vaarten, rietlanden, moerasbossen en trilvenen. Bijzondere dieren
en planten zijn er gek op. Bewoners en bezoekers genieten van de overweldigende natuur én
de gezellige dorpen. Voel de sfeer van Weerribben-Wieden van binnenuit. Dagelijks vertrekken
vanuit Sint Jansklooster (Bezoekerscentrum Natuurmonumenten) en Ossenzijl (Buitencentrum
Staatsbosbeheer) excursieboten naar de mooiste plekken van het Nationaal Park.

mooiste en meest verscholen plekken in Weerribben-Wieden ontdek je per boot, of in

Steenwijk en het Hoge Land

een authentieke Gieterse punter. Houd je meer van actie kies dan voor om te suppen

Struin door de winkelstraten van Steenwijk en ontdek het bijzondere winkelaanbod. Vergeet je dag

of kanoën.
Aan het water liggen schitterende waterdorpen met bruggen, grachten, molentjes en
karakteristieke gebouwen. Hiervan is Giethoorn is de bekendste, maar ook minder
bekende (maar daarom niet minder mooie) plaatsen als Blokzijl, Vollenhove en
Steenwijk zijn een bezoek waard.

niet af te sluiten op één van de vele terrassen of bij een gezellig restaurant. Ook is Steenwijk het
hele jaar door een stad voor feestvierders en liefhebbers van evenementen. Van Vestingfeesten
tot Dickens Kerst. Aan de rand van de historische binnenstad staat villa Rams Woerthe. Een statig
pand in Jugendstil, uit 1899.
Buiten de stad wacht een afwisselend landschap met water, bossen en glooiingen. Wie niet beter
weet, waant zich in Limburg. Dorpjes als Baars, Tuk en Witte Paarden liggen aan de Woldberg met

van een vos, een bunzing of een stel reeën.

Hanzesteden
Hanzesteden waar de historie letterlijk en figuurlijk op straat ligt: Hasselt, Kampen en Zwolle.
Imposante bouwwerken, prachtige binnensteden en volop bedrijvigheid aan het water. Combineer
Weerribben-Wieden met Hanzesteden Zwolle, Kampen of Hasselt. Vanuit Weerribben-Wieden
binnen een half uur bereikbaar. Maak kennis met de historische Hanzesteden!

Tulpen in de Noordoostpolder
Uitgestrekte tulpenvelden geven de Noordoostpolder in het voorjaar kleur. Ooit sleepten de netten
van vissers over de zeebodem. Tot de dijken kwamen en het water werd weggepompt. Vanaf de
dijken is het hoogteverschil tussen het oude en nieuwe land goed zichtbaar. Bijna 4 meter onder
N.A.P. liggen een paar mooie attracties.
Meer informatie op www.visitweerribbenwieden.com

daaraan grenzend landgoed De Eese.

Highlights Weerribben-Wieden
Giethoorn
In dit waterdorp gaan stilte en een prachtige omliggende natuur samen met
watersportplezier. Je vaart, fietst of schaatst (!) zo naar één van de vele caférestaurants aan het water. Of glijd met een authentieke punter door de grachten van
Giethoorn. In een (zeil)punter word je voortgeduwd met een punterboom. In Giethoorn
zijn nog twee scheepstimmerwerven die de originele Gieterse punter en andere
platbodems bouwen. Het water, de bruggetjes en de vonders in het fiets- en voetpad
geven Giethoorn de karakteristiek van Venetië. In de dorpsgracht snorren de bootjes
geruisloos voorbij het Binnenpad. Op de terrassen tinkelen de glazen en de deuren
van de musea en galeries staan wagenwijd open. Tip: breng een bezoek aan de
sprookjesachtige gondelvaart!

Zuiderzeestadjes en de handelssteden
Blokzijl, Kuinre en Vollenhove keken eeuwenlang uit over de Zuiderzee, maar met de komst van
de Noordoostpolder veranderde dat uitzicht drastisch. Wie langs de havenkolk van Blokzijl loopt,
merkt dat de sfeer en de tradities zijn blijven hangen. Ook in Kuinre en Vollenhove voelt het alsof
de zeeschepen elk moment kunnen binnen varen.

Nationaal Park Dwingelerveld
Stilte, wijsheid, heide tot aan de horizon, gevarieerd bos, stuifzand en tientallen schitterende
vennen. De tijd lijkt hier stil te hebben gestaan. Je waant je in een andere wereld in het

pg.
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Dwingelderveld, het grootste stille natte heidegebied van West-Europa. Geen wonder dat er veel
bijzondere planten en dieren voorkomen. Zo is het gebied een paradijs voor vlinders en reptielen.
Wie heel stil is, kan een ringslang of adder weg zien stuiven of hoort de unieke roep van de

Weerribben
Wieden

kraanvogel.

Nationaal Park Drents-Friese Wold
Je voelt de wind tegen je wangen. Daar, op de ‘’ Kale Duinen’, schiet een zandhagedis ervandoor.
Het is alsof je in de woestijn bent op de mysterieuze zandvlakte Aekingerzand. Maar het DrentsGroepenoverijssel.nl
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De Follenhoegh
Net buiten de historische kern van Vollenhove vindt u de
Follenhoegh. Een ruime groepsaccommodatie met veel privacy
op loopafstand van het historische centrum van Vollenhove.
Alle voorzieningen binnen handbereik zoals winkels, gezellige
terrassen en aanverwante horeca. Gelegen tegenover het
historische park heeft u de beschikking over een terrein,
met eigen parkeerplaats en speelveld voor u alleen.
De accommodatie is voorzien van een goed uitgeruste
keuken waar u zich kunt uitleven, maar u kunt zich ook laten
verwennen door onze cateraar.

1

De Follenhoegh

5

Accommodaties

9

De vloerverwarming en het gezellig terras met overkapping,
geven veel comfort.
In de naaste omgeving zijn volop mogelijkheden voor leuke
excursies zoals de bezoekerscentra van Natuurmonumenten in
St Jansklooster en Staatsbosbeheer in de Weerribben,
het pittoreske Blokzijl of de tuinen van de Orchideeënhoeve.
Ook zeer de moeite waard is het Waterloopbos op slechts
enkele kilometers afstand, maar u kunt ook direct vanaf de
Follenhoegh een historische stadwandeling in Vollenhove maken.
Laat u zich verassen in het prachtige Vollenhove?

Kamers

23
Badkamers

Bedden

Vollenhove
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Laan Van Toutenburgh 2
8325 AV Vollenhove
+31 (0)527 24 14 53

41

Huisdieren

Weerribben
Wieden

(in overleg)

+31 (0)6 53 64 53 84
info@follenhoegh.com
www.follenhoegh.nl
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De Eikenhorst
Welkom bij Groepsaccommodatie ‘’De Eikenhorst’’!
Op dit stukje landgoed van 2 hectare kunt u heerlijk tot rust
komen, of even helemaal uitleven met vrienden en familie.
Zowel het huis als de omgeving bieden vele mogelijkheden!
Centraal gelegen vlakbij Steenwijk en op slechts 20 minuten
rijden van Giethoorn. Maar ook Meppel, Zwolle en Heerenveen
zijn goed te bereieken en leuk voor een dagje weg!
Het huis is voorzien van 10 slaapkamers met ruimte voor
30 personen. Van de 6 badkamers zijn er 3 aangepast voor
mindervalide gasten/gasten die minder goed ter been zijn. Met

1
6

Accommodaties

10

de grote open keuken, ruime eetkamer, heerlijke woonkamer
met openhaard en een serre kunt u overal plek vinden om te
eten, drinken, spelen en relaxen.
In de tuin is er een Air-Trampoline, tafeltennistafel, mand
schommel en klimrek. Aangezien het terrein 2 hectare is, kunt
u hier al mooie wandelingen maken. Wees welkom op ons
landgoed, wees welkom in ‘’De Eikenhorst’’.

Kamers

30
Badkamers

Rolstoel
toegankelijk

Bedden

De Eikenhorst
De Bult - Steenwijk
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Weerribben
Wieden

Duivenslaagte 1 b
8346KH DE BULT - STEENWIJK
(06) 53 69 75 00

b.breedijk@xs4all.nl
www.eikenhorst.nl
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De luxe 5 sterren groepsaccommodatie is
geschikt voor maximaal 30 personen
Vollenhove
Groepsaccommodatie Vollenhove is gelegen aan de rand van

keuken staat een koffiezetapparaat, waterkoker, gasstel met 6

Vollenhove, in Noordwest Overijssel. Het ligt in een uniek stukje

pitten, oven, koelkast met vrieskast en vaatwasser. De gehele

van Nederland en is uiterst geschikt om met je familie of vrienden

benedenverdieping is geschikt voor mindervaliden. Beneden

heerlijk te genieten. In het natuurgebied “ Weerribben- Wieden”

zijn 5 luxe 2/4-persoons slaapkamers waarvan 3 geheel rolstoel

kun je zeer goed fietsen, wandelen en varen. Verder liggen

toegankelijk zijn. Op de bovenverdieping zijn 5 luxe 2-persoons

er interessante dorpjes en mooie stadjes zoals Blokzijl, Belt-

slaapkamers. Alle slaapkamer hebben een eigen douche en w.c.

Schutsloot, Jonen, Nederland en Giethoorn.
De luxe 5 sterren groepsaccommodatie is geschikt voor
maximaal 30 personen, waar je heerlijk met je familie of
vriendengroep kunt ontspannen. De accommodatie beschikt over
een grote woonkamer met zit- en eethoek en een bar. In de grote

1

Vollenhove
Vollenhove

Accommodaties

10

Badkamers

Kamers

30
Bedden

pg.

Rolstoel
toegankelijk

Noordwal 3
8325 PP Vollenhove
0527-241378

10

45

Weerribben
Wieden

Huisdieren

info@groepsaccommodatievollenhove.nl
www.groepsaccommodatievollenhove.nl

Groepenoverijssel.nl
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Een locatie met een in werking
zijnde boerderij met koeien

Hoeve Montigny
Hoeve Montigny een locatie met een in werking zijnde boerderij met
koeien. De accommodaties hebben een ruime recreatiezaal, ingericht
als gezellige huiskamer. De verblijfsruimte bestaat o.a. uit: zithoek

2

Accommodaties

15

Kamers

en eethoek, tv met schotelantenne, dvd speler en professionele
keuken. Zonnig terras met barbecue en tuinmeubilair. Ruime sport- en
spelvoorzieningen, fiets- en bootverhuur mogelijk.

Hoeve Montigny
Giethoorn

Kanaaldijk 5
8355 VH Giethoorn
0521 36 14 83

10

Badkamers

40
Bedden

pg.

Rolstoel
toegankelijk
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Huisdieren

info@hoevemontigny.nl
www.hoevemontigny.nl

Groepenoverijssel.nl

Weerribben
Wieden
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VECHTDAL OVERIJSSEL:

Highlights Vechtdal

ALLE TIJD!

1.	Grensmeander en Gramsbergen; maak kennis met Kunstwegen, boek een
arrangement met de zomp vanuit het pittoreske Gramsbergen en als je weer terug bent,
kun je fijn een biertje drinken op het terras bij de Mommeriete.

2.	Vechtpark Hardenberg; een prachtig parkachtig rivierenlandschap dat dwars
door het centrum van Hardenberg stroomt. Met als startpunt Anjerpunt de Koppel

3.	Rheeze/ Diffelen; fiets het rondje Hardenberg-Beerze, waarbij je onderweg veel kan leren
over het boerenleven bij Anjerpunt Zandman, asperges kan halen bij het Nijenhuis en heerlijk
cappuccino kan drinken bij de Rheezer Kamer. Voor een verrukkelijk diner ga je naar Rheezer

6.	Museum Staphorst in een traditioneel gebouwde boerderij,
waar je kunt leren over de cultuur van Staphorst.

7.	In de Ommerschans beland je in twee werelden:
een wonderlijk open landschap en het gesloten beboste gebied bij de oude schans.
Er zijn nog veel zichtbare sporen van het kolonieverleden.

bijzondere rivier de Vecht die deze plekken verbindt. Aan of op de Vecht kun je lekker

kunt er heel goed verblijven. Het is voor jong en oud; voor groepen die willen relaxen, die

onthaasten; rustig of actief. Naast de rivier de Vecht is het Vechtdal vooral bekend om zijn

actief willen zijn in de natuur, voor groepen met een zorgbehoefte, voor groepen die graag

pretparken (Attractiepark Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn, Plopsa Indoor Coevorden,

willen genieten en lekker willen eten, voor kinderen die fijn willen spelen en voor ouders

Wildlands Emmen liggen in het Vechtdal of dichtbij het Vechtdal) en de vele mogelijkheden

die willen onthaasten & uitrusten. In het Vechtdal vind je de tijd die je jezelf en elkaar graag

om buiten te spelen. Met vriendjes ravotten, hutten bouwen, klimmen, spelletjes doen en

gunt. Nergens anders is alles er zo op gericht om je weer tot rust te laten komen en echt te

de wereld ontdekken. Het kan in het Vechtdal. En al deze activiteiten moeten natuurlijk

genieten.

niet mag ontbreken. Hier leer je alles over de landgoederen van het Vechtdal.

11.	Vanaf de uitkijktoren De Stokte heb je prachtig uitzicht over de Vecht en kan je met het pontje
naar de overkant.

13.	Iets verderop ligt de stuw Vechterweerd met bijbehorend sluiswachtershuisje; een bijzonder

waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen.

waar je je fijn voelt en je het gevoel hebt echt tot rust te komen. Het klopt er gewoon. Je

waarbij een bezoek aan het gastvrije en smaakvolle Anjerpunt/ Herberg de Klomp

het stuur van de trekker mogen zitten. Of waar kinderen vanaf de Bootsman het wolvenspoor

5.	Naar het mystieke Reestdal, op de grens van Overijssel en Drenthe,

Reestdal, Ommen, Reggedal, Vilsteren, Dalfsen, Staphorst, tot aan Zwolle. Het is de

9.	Reggedal: een prachtige kanorivier waarlangs je prachtig kunt fietsen en wandelen.
10.	Landgoed Vilsteren,

Bistro.

kunnen ontdekken. Leuk!

Kortom, het Vechtdal is een natuurrijke, groene, gastvrije en bijzondere vakantiebestemming,

het centrum. Bij Rederij Peters kun je allerlei soorten bootjes huren.

12.	Dalfsen met haar vernieuwde waterfront. Maar vooral ook met haar archeologische

4.	Junner Koeland incl. de Koesafari met Simone, waarbij kids ook zelf achter

Vechtdal Overijssel is het gebied van Gramsbergen bij de grens met Duitsland, Hardenberg,

8. 	Waterfront Ommen: genieten op de Sun Beach van de Zon of op gezellige terrasjes in

vondsten; uniek in de wereld!

stukje Vechtdal. Bezoek daarbij de sfeervolle theetuin van Boerhuus.

14.	Dichtbij Zwolle ligt Beeldentuin de Anningahof met op de duik de armada van Rogge.
Het Dijkmoment Zwolle vormt het startpunt van een uitgebreid fiets- en wandelnetwerk en is
een unieke horecaplek met terras aan de Vecht.

15.	Hanzestad Zwolle,

met haar rijke cultuurhistorie, prachtige museum de Fundatie en Waanders in de Broeren.
Meer informatie? Kijk op www.vechtdaloverijssel.nl
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gecombineerd worden met een lekker hapje en drankje. Of je nu gaat wandelen op de
heide, gaat toeren langs de mooiste dorpjes of lekker gaat spelen bij de boer. Een lunch,
koffiemoment of etentje op een nieuwe plek is altijd aangenaam. En laat het Vechtdal nu
verrassend veel streekproducten hebben zoals wijn en bier van eigen bodem, maar ook pure
zuivelproducten en Vechtdalrund.
Groepenoverijssel.nl
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De Wolfskuil

De Wolfskuil,
een buitengewoon
avontuur!

Bij het gezellige plaatsje Ommen liggen vier mooie
groepsaccommodaties verscholen in het bos. Van houten
Blokhut tot moderne Hoeve. Volwassenen genieten van de mooie
omgeving terwijl kinderen zich uitleven met bijvoorbeeld het maken
van een hut. Bij mooi weer kunt u op uw terras een vuurtje stoken
met onze vuurschaal.
Er zijn heel veel leuke dingen die u kunt doen: met een kano varen
over De Vecht, mountainbiken op de Lemelerberg, dagje pretpark
-Hellendoorn, Slagharen-, met begeleiding op 18 verschillende
manieren door ons klimbos, met de fluitsterboot over de
kronkelende rivier De Regge varen of een fotokompastocht lopen.
De mogelijkheden zijn eindeloos!
U kunt zelf lekker koken in de goed verzorgde keuken. Of bak een
pizza in onze steenoven. Of wat dacht u ervan om te koken op
open vuur? Een lekker buffet laten bezorgen kan ook. We denken
graag met u mee zodat uw verblijf bij de Wolfskuil super wordt.

De Wolfskuil
Ommen
Wolfskuil 15
7731AP Ommen
(0529) 45 16 31

Accommodaties

Slaapkamers

50

Personen

pg.

De Repelaerhoeve

35

7

De Mowglihut

22

4

De Blokhut

22

4

De Jorishoeve

28

14

De Joris

12

6

De Hoeve

16

8
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info@wolfskuil.nl
www.wolfskuil.nl

Groepenoverijssel.nl
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De Eskamp
Lekker even een paar dagen weg om samen wat te vieren of
gewoon lekker bij elkaar zijn. Al meer dan 55 jaar genieten

1

Accommodaties

9

Kamers

families,verenigingen en andere groepen van een verblijf op
De Eskamp in Lemele.

70

De Eskamp licht tussen Ommen en Hellendoorn prachtig gelegen in

Bedden

een glooiend landschap waar u zeker van genieten zult.
De accommodatie is ruim van opzet ,is gezellig ingericht en is van
alle gemakken voorzien. Aangrenzend aan een groot terras is nog een
tweede zaal waar vooral de jeugd graag verblijft.
Hier kan je lekker zitten,tafel voetbal spelen of je gaat tafel tennissen.
Natuurlijk is er ook een sport veld dus iedereen kan zich uitstekend
vermaken.

Rolstoel
toegankelijk

Huisdieren

BELEEF HET SAMEN
OP De ESKAMP!

pg.
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De Eskamp
Lemele

Lemelerweg 32
8148 PC Lemele
0572-331 234

info@de-eskamp.nl
www.de-eskamp.nl

Groepenoverijssel.nl
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EIKENHORST

02

Weerribben Wieden
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1. Hoeve Montigny

OSSENKAMP

Twente
Giethoorn

8

DE HEIDEBLOEM

10

15. ‘t Keampke

Nee

Groepsaccommodatie 2

22

8

Ja

Nee

‘t Keampke Buiten

16

6

Ja

Nee

Groepsaccommodatie 3

42

15

Ja

Nee

De Meidoorn

12

5

Ja

Nee

23

9

Ja

i.o.

40

Vollenhove

De Linde

20

8

Ja

Nee

10

Ja

Nee

44

Vollenhove

De Eik

20

8

Ja

Nee

Ja

42

DeBult

De Beuk

24

10

Ja

Nee

De LindePlus

32

13

Ja

Nee

30

10

Ja

5. De Wolfskuil

pg.

22

KAPSHOEVE

6

14

BOSRAND

DELANGENBERG

pg.

26

7

Nee

De Mowglihut

22

4

Ja

De Blokhut

22

4

De Jorishoeve

28

De Joris
De Hoeve

6. De Eskamp

13

16

18

11

7. Erve Bloeme

pg.

07

34

17

DE MAATHOEVE

pg.

‘T BORGHUIS

pg.
‘T KEAMPKE

12

pg.

24

28

pg.

19

HAVERJAN

32

pg.

pg.

ZWEMKOLK

KOSMAN

DE BOVENBERG

36

Nee

43

16

Ja

Nee

Nee

Sterre-Klein

20

14

Ja

Nee

Nee

Nee

Familieboerderij

14

6

Nee

Nee

14

Ja

Nee

De Vuursteen

14

Ja

Nee

12

6

Ja

Nee

De Regenboog

8

Nee

Nee

16

8

Ja

Nee

70

9

Ja

i.o

DE BURINKSHOF

30

30

10

Ja

i.o

43
16

17. De Langenberg
52

Lemele

18

Haarle

08

Haarle

40

6

Nee

Ja

40

8

Ja

Nee

9. Bosrand

100

8

Ja

Nee

06

10. De Ossenkamp

30

7

Ja

i.o.

11. Huis in ‘t Veld

40

8

Ja

12. Gastenboerderij Kosman

30

12

13. de Maathoeve

40

15

De Veltmaat

15

20 21
18

16. Landgoed ‘t Borghuis
De Sterre

8. De Heidebloem
	De Delle

16

12

ERVE BLOEMEN

pg.

Ommen

Salland

09 08 10
pg.

50
35

	De Repelaerhoeve

06

pg.

Nee

Ja

Vechtdal
pg.

Ja

7

4. De Eikenhorst

HUISINTVELD

7

20

3. Groepsaccommodatie Vollenhove 30

pg.

18

Groepsaccommodatie 1

2. De Follenhoegh

05

14. Kapshoeve

Bladzijde

40

FOLLENHOEGH

01

Personen

pg.

Slaapkamers

52

pg.

04

Personen

DE WOLFSKUIL

Bladzijde

50

Slaapkamers

46

De Bosrand

32

6

Ja

Ja

De Boerderij

94

10

Ja

Ja

Het Kamphuis

48

4

Ja

Ja

15

8

Ja

i.o.

18. Gastenverblijf Haverjan
19. Groepshuis Twente

22

Tubbergen

30

De Lutte

34

Losser

26

Rijssen

28

Markelo

32

Haaksbergen

De Borgstee

28

7

Ja

Ja

Hellendoorn

De Hofstee

40

7

Ja

Ja

14

Hellendoorn

De Houtschuur

18

6

Ja

Ja

Nee

10

Lettele

De Burink’s Hof totaal

66

14

Ja

Ja

Ja

Nee

12

Holten

20. De Bovenberg

60

6

Ja

Ja

22

Markelo

Ja

Nee

16

Heeten

21. Zwemkolk

60

5

Nee

Ja

36

Markelo

GROEPEN OVERIJSSEL

unieke groepsaccommodaties

€100,kortingsbon

unieke groepsaccommodaties

max 1 bon max per groep inleveren | niet geldig voorde maanden mei juni sept okt en feestdagen | alleen geldig op weekenden en midweken | bon geldig tot 31 dec 2020 | bedrag ontvangt u na uw verblijf

GROEPEN OVERIJSSEL

unieke groepsaccommodaties

facebook.com/Groepsaccommodaties.Overijssel

www.groepenoverijssel.nl

