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OVERIJSSEL
HEEFT
ALLES
M

isschien wel de provincie die het meest verrast,

dát is Overijssel. Met Giethoorn als ‘Hollands Venetië’
en de dynamische Hanzesteden. Maar ook kastelen
in Twente, twee Nationale Parken én zelfs bergen.

Scan voor een
voorproefje van
Overijssel.

(>

Let’s go!
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VERKENNEN…

Al wandelend hebben we Deventer verkend,
startend bij de Brink (ja, die uit Monopoly), het
grootste stadsplein van Nederland dat ’s zomers
vol terrassen staat. Met tegenover de Waag
de bekende koekwinkel Bussink, waar ze de
fameuze Deventer-koeken verkopen. Vanaf daar
loop je zo door naar de winkels in de Lange en
Korte Bisschopstraat. Maar leuker nog vinden wij
de Grote en Kleine Overstraat, waar juist
de conceptstores en kleine, gekke en originele
winkeltjes zitten, zoals Holy Cow, Stempelgalerie
De Voet en spellenwinkel Koning Willem.

KLOMPEN KIJKEN…

Met Bas als groot fan van Crocs moeten we
natuurlijk even zijn houten broertje eren
door een bezoek te brengen aan Dijkman
Klompenatelier in Luttenberg. Eigenaar Martin
heeft een enorme passie voor klompen en
die deelt hij door (wereldwijd) demonstraties
te geven en met veel humor te vertellen over
de geschiedenis van de wooden shoe.
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LOGEREN…

De perfecte uitvalsbasis om Hanzestad
Deventer te verkennen is het splinternieuwe
Van der Valk Hotel. Dit is het eerste energieneutrale hotel van de stad, met een eigen
wellness, moderne fitness en zwembad.
Je kunt er ook fietsen huren om de groene
omgeving te ontdekken. Voor ons een heerlijke
plek om even aan alle hectiek te ontsnappen.
Check voor meer leuke overnachtingen
bij Van der Valk: nederlandheeftalles.nl

MÉÉR ONTSNAPPLEKKEN
1 Pelsertoren in Zwolle, slapen in een middeleeuwse
verdedigingstoren, maar dan wél in luxe.
2 Vakantiepark Mölke in Zuna, een idyllisch plekje
aan rivier de Regge, waar slow living het motto is.
3 Landal Twenhaarsveld in Holten: hondvriendelijke
familiebungalows aan Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

TWEE X THEE

Theehuisje Dennenoord (Nutter): voor een theelunch, high tea,
speciale theemixen en mooie theeserviezen.
Theeschenkerij De Wieden (Sint Jansklooster): thee drinken
en een streeklunch in een oase van rust.
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OP KOE-SAFARI…

Op Erve Vechtdal in Ommen
woont Simone samen met haar
Brandrode-runderen. Ze heeft
ons meegenomen op koe-safari
door het natuurgebied van Staatsbosbeheer waar de runderen grazen.
Voor ons een leuke manier om
meer te weten te komen over het
hypermoderne boerenbedrijf.
Je ziet hier geen normale stallen
maar een schuilplek die The
Roundhouse heet, waardoor
de koeien zo veel mogelijk één
met de natuur leven. Alles is
gericht op duurzaamheid en
optimaal dierenwelzijn.

‘Als ik een koe was, zou
ik hier willen wonen.
Het stinkt er niet eens!’

LUNCHEN…

We zijn gaan lunchen bij Rheezer Bistro in
Hardenberg, een supermooie plek waar ze koken met
producten uit hun groentetuin. Achter het restaurant
zit een terras, waar je de eekhoorntjes om je heen
ziet springen. Je kunt ook een picknickmand halen
en zelf een plekje in de natuur kiezen. Een aanrader
met kinderen, want er zit een pannenkoekenhuis
bij, een speelbos, indoor speelparadijs Monkey Town
en ze hebben leuke speurroutes. Echt zo’n plek
waar je met het gezin de hele dag zoet bent.
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TOEREN EN SMIKKELEN…

Met een vintage volkswagenbusje (helemaal
in onze kleur: babyblauw!) zijn we gaan
Toern & Smikkeln door het Twentse
coulisselandschap. Je rijdt door de leukste
dorpjes en haalt bij restaurants hapjesto-go op en die neem je mee naar een
mooie plek in de natuur. Echt een droom
om in zo’n busje te eten met uitzicht op
de weilanden met paarden en schapen.

TREKKER RIJDEN…
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Een ritje op de trekker hoort erbij in Twente en dat is een
partij cool! Je voelt je vrij, ziet alleen maar natuur om je heen
en komt bijna geen verkeer tegen. Het leuke is: de kids
kunnen ook mee. Onderweg stuiten we op jongeren die
vanuit een keet radio maken voor geheime zenders, wat een
belangrijke sociale functie heeft. We maken een tussenstop in
het véél door onze Instagram-volgers getipte Ootmarsum.
Het doet zijn bijnaam ‘kunststadje’ eer aan, want je ziet
overal galerieën, schilderachtige pleintjes met terrassen,
musea en kunst op straat.

Scan voor een
Insta-filmpje.
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NATUUR INDUIKEN…

Een van de mooiste natuurgebieden van Nederland is Nationaal Park
Weerribben-Wieden met zijn unieke landschap vol meren, wuivend riet
en waterdorpen als Giethoorn en Zuiderzeestadjes als Blokzijl. In dit
laagveenmoerasgebied kun je van alles doen: een rietwandeling maken,
varen langs het verdronken dorp Beulake, waterbeestjes vangen met de
kinderen of lopen op drijvend land. Tip: als je daar springt, zie en voel je
de grond bewegen.

DINEREN…

Zwolle ontdekken we met horecavrienden
Jonnie en Thérèse Boer van onze lievelingsrestaurants uit deze regio: De Librije, Brass Boer
Thuis en het onlangs geopende Bar Senang.
Vanaf het water is Zwolle fantastisch: je vaart langs
prachtige huizen, boomrijke kades, Museum de
Fundatie en ziet mensen langs de kant een ijsje
eten. Dat móet je halen bij IJssalon Salute, tippen
onze volgers, dus Bas stapt speciaal nog even uit.
Jonnie heeft een picknick klaargemaakt met onder
andere steaktartaar en ceviche van zeebaars en Thérèse trakteert
op een van haar beste wijnen. Zitten wij daar effe te genieten, met
de chef aan het roer!
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MÉÉR OVERIJSSEL

... met de beste tips van locals

HALLO HANZESTEDEN

Toen Amsterdam en Rotterdam nog kleine dorpjes
waren, waren dit de belangrijke handelssteden van Nederland.
Ontdek de vier Hanzesteden van Overijssel mét hun hotspots.
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DEVENTER
Een levendige en bourgondische
stad aan de rivier, die bekendstaat
om zijn vele culturele evenementen
zoals straattheaterfestival Deventer
op Stelten, Dickens Festijn en de
Boekenmarkt langs de IJsselkade.
Deventer ademt historie, met als
trots boegbeeld de Lebuinuskerk.
Eten: bij Loev, The Lemon Tree
of Jackies, volgens bekende
zanger Snelle het beste
restaurant van Deventer.
Op het terras: bij Hotel Huis
Vermeer of Eetcafé De
Sjampetter.
Ontspannen: op het Deventer
Stadsstrand Meadow, met
uitzicht op de bekende
skyline van de stad.

ZWOLLE
De experimentele stad van Overijssel,
met een levendig centrum, hippe
boetieks en vele eettentjes. Je hebt
er onder andere het museum voor
beeldende kunst De Fundatie en het
Herman Brood Museum. Aanrader:
boekhandel Waanders in de Broeren
in een vijftiende-eeuwse kerk, mét
Leeshemel-café in de top.
Eten: bij Brasserie Het
Vliegerhuys.
Op het terras: bij Het Beugeltje
of Stadsstrand Zwolle.
Ontspannen: in stadspark
De Wezenlanden of tijdens
een natuurwandeling door
Het Engelse Werk.

HASSELT
Hasselt is een karaktervolle
stad met overal sfeervolle gevels
en verborgen hoekjes. Dankzij
zijn indrukwekkende grachtengordel wordt het ook wel klein
Amsterdam genoemd. In de
Middeleeuwen was de stad een
belangrijk pelgrimsoord en nog
steeds kun je bedevaartroutes
wandelen die in Hasselt
samenkomen.
Eten: bij De Linde of
Café Ad’vundum.
Op het terras: bij Eetcafé
De Compagnie of Bistro ’58.
Ontspannen: in een van de
natuurgebieden waar Hasselt
door omringd wordt, zoals
De Stadsgaten en Olde Maten.

KAMPEN
Alleen al een bezoekje waard vanwege
de imposante stadsbrug met zijn
gouden wielen en de prachtige skyline
met historische panden, poorten,
kerken en pakhuizen. Oude muurschilderingen herinneren aan de
ambachtelijke bedrijvigheid van toen.
Ook te gek: Theaterfestival Kerst in
Oud Kampen.
Eten: bij lunchroom Nonna of
Proef & Eetlokaal De Stomme
van Campen.
Op het terras: bij De Bastaard
of Café ’t Ponton.
Ontspannen: varen met salonboot
De Veerman van Kampen bij
zonsondergang of een Ambachtelijke
Wandeling maken.
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VERGEET DE TWENTSE STEDEN NIET …

Enschede: dé universiteitsstad van ‘t oosten en een plek waar elke
foodie zijn hart kan ophalen. Met een schat aan restaurants en cafés
aan de knusse Walstraat en het moderne Roombeek. Wist je dat
Enschede ook een eigen Rijksmuseum heeft?
Almelo: de groenste stad van Overijssel met een sfeervolle haven die
reikt tot aan het marktplein. Zo kun je heerlijk op het terras aan het
water zitten. Ook leuk: logeren bij hotel Huis van Bewaring, een luxe,
gerenoveerde gevangenis in hartje Almelo.
Hengelo: de stad die zijn dorpse karakter heeft behouden en waar
ambacht, vakmanschap, gezelligheid en ontmoeten centraal staan.
Een must-do met kinderen, is het Oyfo Techniekmuseum; hier komen
kunst, techniek en erfgoed samen.

&

LOVE …

…oude poppenhuizen kijken in het
Speelgoedmuseum in Deventer.
…de 236 traptreden van de Peperbustoren in Zwolle beklimmen.
…de Harry Potter tovenaarstocht lopen bij Havezathe Het Everloo.
…smurfenijsjes eten bij IJssalon Talamini in Deventer.
…spelen, leren, denken, experimenteren en dromen in De
Museumfabriek in Enschede.
…het Giga Konijnenhol in duiken op familiecamping Beerze Bulten.
…klauteren, zweven en zwieren over hindernissen in Klimbos
Avontuurlijk in Paasloo.
…op ontdekking door de natuur in museum Natura Docet Wonderryck
in Denekamp.
…in de Wild Waterval en Rioolrat-achtbaan in Avonturenpark
Hellendoorn.
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Scan voor
eem Insta-filmpje.

(
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VLIEG MET ME MEE

Gaan we dit serieus doen? was Nic haar eerste gedachte toen we de
kans kregen om met Aero Club Salland een zweefvlucht te maken.
Je zit in een superklein vliegtuig dat met een lier de lucht in wordt
getrokken en dan zweef je op thermiekbellen, warme luchtbubbels.
Heel spannend, want het vliegtuigje heeft geen motor om op terug
te vallen, dus je moet vertrouwen op degene met wie je vliegt.
Als je eenmaal hoog in de lucht zit, is het zo’n gave ervaring.
Je voelt je als een vogel, één met de natuur. Het uitzicht over de
regio Salland en Vechtdal en al zijn dorpen is adembenemend.
Dit mag van ons eindeloos duren.
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4X TWENTSE TOPPERS

Bergen in de lage landen? Twente heeft ze… Dit zijn de hoogste:
1 Markelose Berg bij Markelo
2 De Koningsbelt op de Sallandse Heuvelrug
3 De Tankenberg bij Oldenzaal
4 De Kuiperberg bij Ootmarsum

MUST-SEE:
KASTEEL TWICKEL

Een plek die je volgens locals niet mag
missen, is Landgoed Twickel met zijn
boerderijen, watertoren, houtzagerij en
een van de mooiste kastelen van Nederland:
Kasteel Twickel. Het is bewoond, maar je kunt het kasteel met een gids
bezichtigen. Op het landgoed zelf kun je eindeloos wandelen en fietsen.

KOM JE BUITENSPELEN?

Overijssel is de nummer één buitenspeelregio van Nederland! Van een laarzenpad
tot klimbos, hier is het fun voor kleine én
grote kinderen.
Speelnatuur bij Oerrr bij WeerribbenWieden: een plek waar kinderen spelen
met natuurproducten als zand, water en hout,
en één zijn met de natuur. OERRR is onderdeel van
Natuurmonumenten en heeft speelplekken door het hele land.
Laarzenpad in Zalk: een prachtige route langs de IJssel, door
weilanden en over boerenerven. Vergeet je laarzen niet!
Speelbospad in Nijverdal: een speel- en wandelpad van twee
kilometer lang met kuilen, hellingen, bruggen en een dassenburcht.
Zandverstuiving de Sahara in Ommen: rennen door opstuivend
zand, in bomen klimmen of samen picknicken in deze ‘woestijn’.
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ONZE NR. 1 TIP:
GIETHOORN

Op Bas zijn bucketlist stond altijd al een bezoek aan Giethoorn.
Dus gaan we voor zijn veertigste verjaardag naar restaurant en hotel
De Lindenhof. We zijn met een ﬂuistersloep, hapjes en drankjes het
water op gegaan. Giethoorn-Zuid is het toeristische deel, maar het
is maar een paar weken per jaar echt druk. Je kunt hier mooi wandelen
langs de grachten en over bruggetjes en hebt veel keus uit gezellige
terrassen en restaurants. Zelf vonden wij Giethoorn-Noord nóg leuker,
omdat het zo rustig en idyllisch is; je vaart romantisch door de natuur!
Vanaf Giethoorn zit je ook zo in het prachtige Nationaal Park WeerribbenWieden, waar je kunt kanoën of suppen. In de omgeving vind je veel
campings, appartementen en vakantiehuizen; soms krijg je de boot
er zelfs bij.
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To-do list

NICOLETTE
De GEDICHTEN van Willem
Wilmink lezen die door heel
Enschede op gevels, straattegels
en posters langs de weg staan.

WIJNWANDELPAD
LOPEN in Balkbrug en

Het

daarna een proeverij doen bij
wijngaard De Reestlandhoeve.

De lekkerste vruchtensappen,
asperges en sauzen
PROEVEN bij tuinder Ernie
van der Kolk uit Dalfsen, die
ook zijn eigen boerderijwinkel
heeft.
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WANDELEN door de
‘canyon’ van Nederland: het
Lutterzand. Met zijn uitgestrekte
heidevelden, zandverstuivingen
en jeneverbesstruiken.
GENIETEN van
acht verrassende
keukens met
lokale en
regionale
ingrediënten in
de Twentsche
Foodhal.

Een ROMANTISCH
weekend weg in boetiekhotel
Finch, een wereldse plek in
hartje Deventer met een te
gekke cocktailbar.
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To-do list
BAS

Wereldse gerechten
en verrassende wijnen
PROEVEN in het
prachtige monumentale
pand van Joann in Enschede.
De watertoren in Sint
Jansklooster BEKIJKEN,
waar je via een spectaculaire
trap omhoog klimt en het
mooiste uitzicht hebt
over natuurgebied de
Weerribben-Wieden,
Kampen en Zwolle.

Klimmen, ABSEILEN en tokkelen
bij de oude steengroeves in
het Bentheimer Wald, net over
de grens bij Oldenzaal.

MOUNTAINBIKEN in het
850 hectare grote natuurgebied
de Lemelerberg met slingerpaden
en pittige klimpartijen.
Met de meiden naar de

GONDELVAART GIETHOORN,
een parade met versierde en
verlichte boten op de laatste zaterdag
van augustus.
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