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Evenementenagenda Twenterand augustus 2019.  

Dit overzicht is samengesteld op 26-7-2019, wijzigingen voorbehouden. 

Zie: www.puurtwenterand.nl  voor actuele en uitgebreidere gegevens. 

Zaterdag 3 augustus 

Den Ham 

Op zoek naar reeën in het Eerder Achterbroek. Wandel mee met de boswachter en ga op zoek naar de reeën. 

De excursie is voor volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar. Er kan een beperkt aantal deelnemers mee. Boek 

daarom tijdig via www.natuurmonumenten.nl/eerde. start vanaf de parkeerplaats aan de Janmansweg 15, 19.30 – 

21.30 uur. 

Dinsdag 6 augustus  

Boerderij verwendagen. De Boer als Gastheer. Dit zijn unieke fiets/auto routes, die de bezoeker meeneemt 
langs de prachtige paden van het Vechtdal maar ook langs diverse boerderijen.  Op elke boerderij wacht de 
bezoeker een verrassing in de vorm van een bijzondere verwennerij.  De trotse boeren en boerinnen laten graag 
zien hoe ons dagelijks voedsel wordt geproduceerd en op welke wijze het landschap wordt onderhouden.  
locatie: 4 verschillende startplaatsen in het Vechtdal, www.deboeralsgastheer.nl Entreeprijs: € 15,00. 
aanvang: 09:30. 

Den Ham 

Orgelconcerten Den Ham 2019. Ook dit jaar vinden er weer vier bijzondere orgelconcerten plaats op het 

Scheuerorgel in Den Ham. Vandaag speelt Jochem Schuurman, locatie: Hervormde Kerk, Brinkstraat 4, 

Entreeprijs: € 6,00. aanvang: 20:00. Meer informatie: www.orgelconcertendenham.nl 

Woensdag 7 augustus  

Den Ham 

Zomer rondleidingen op de Berghoeve Brouwerij. Tijdens de vakantieperiode uitgebreide rondleidingen door 

de brouwerij. De brouwer zelf verzorgt deze rondleiding, waarbij 3 proefglazen met bier worden geserveerd. Na 

afloop zijn proeflokaal en winkel geopend. locatie: Berghoeve Brouwerij V.O.F., Achteres 15, 06-18278345, , 

www.berghoevebrouwerij.nl  Entreeprijs Volwassenen: € 9,50. aanvang: 15:00. 

Vriezenveen 

Open Bijenstal. De Bijenstal in het Herman Jansen Park is open voor belangstellenden. Er zijn imkers aanwezig 

die veel kunnen vertellen over het wel en wee van de honingbij en het oogsten van honing. locatie: Bijenstal in het 

Herman Jansen Park, 0546-659341, www.nbvvriezenveen.nl  Entreeprijs: gratis. openingstijden: 13:30-16:00. 

Dinsdag 13 augustus  

Boerderij verwendagen. De Boer als Gastheer. Dit zijn unieke fiets/auto routes, die de bezoeker meeneemt 
langs de prachtige paden van het Vechtdal maar ook langs diverse boerderijen.  Op elke boerderij wacht de 
bezoeker een verrassing in de vorm van een bijzondere verwennerij.  De trotse boeren en boerinnen laten graag 
zien hoe ons dagelijks voedsel wordt geproduceerd en op welke wijze het landschap wordt onderhouden.  
locatie: 4 verschillende startplaatsen in het Vechtdal, www.deboeralsgastheer.nl  Entreeprijs: € 15,00. 
aanvang: 09:30. 

Den Ham 

Orgelconcerten Den Ham 2019. Ook dit jaar vinden er weer vier bijzondere orgelconcerten plaats op het 

Scheuerorgel in Den Ham. Vandaag speelt Jaco van Leeuwen. locatie: Hervormde Kerk, Brinkstraat 4, 

Entreeprijs: € 6,00. aanvang: 20:00. Meer informatie: www.orgelconcertendenham.nl  

Woensdag 14 augustus  

Den Ham 

http://www.puurtwenterand.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/eerde
http://www.deboeralsgastheer.nl/
http://www.berghoevebrouwerij.nl/
http://www.nbvvriezenveen.nl/
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Hammer Brinkdag. Rommelmarkt en braderie van 09:00 tot 15:00 uur, van 19:00 tot 21:00 uur een speciaal 

programma en 's avonds vanaf 21.00 muziek op de Brink. Entreeprijs: gratis. www.hammerbrinkdagen.nl 

Vriezenveen 

Boerenmarkt in Vriezenveen. Muziek en gezelligheid op Boerenmarkt in Vriezenveen. Van 08.00 tot 13.00 uur 

bruist het centrum van Vriezenveen weer van de activiteiten. Kinderrommelmarkt, paardenmarkt, oude trekkers 

warenmarkt en braderie met daarnaast attracties voor de kinderen. locatie: Centrum van Vriezenveen, op en 

rondom Tilanusplein, www.boerenmarktvriezenveen.nl Entreeprijs: gratis.  

KNNV excursie De Lange Kampen en Brucht. KNNV organiseert een rondleiding door het reservaat. vertrek 

vanaf het Manitobaplein vanaf 18.00 uur. meenemen: goed schoeisel en eventueel een verrekijker en 

plantenboek. 0546-563237, www.knnv.nl/Vriezenveen   

Zaterdag 17 augustus  

Open tuinen. Een viertal tuinen zetten hun poorten open voor publiek. 4 bijzondere tuinen, die zeer verschillend 

zijn van aanleg en allemaal zeker de moeite waard zijn om te bezoeken! locatie: 4 tuinen in en rond Twenterand, 

waaronder de Lindetuinen, Lindrot 2 Den Ham, www.onzetuinen.nl  Entreeprijs: € 2,00 p.p. per tuin. 

openingstijden: 11:00-17:00. 

Dinsdag 20 augustus  

Den Ham 

Orgelconcerten Den Ham 2019. Ook dit jaar vinden er weer vier bijzondere orgelconcerten plaats op het 

Scheuerorgel in Den Ham. Vandaag speelt Toon Hagen. locatie: Hervormde Kerk, Brinkstraat 4, Entreeprijs: € 

6,00. aanvang: 20:00. www.orgelconcertendenham.nl 

Woensdag 21 augustus  

Vriezenveen 

Open Bijenstal. De Bijenstal in het Herman Jansen Park is open voor belangstellenden. Er zijn imkers aanwezig 

die veel kunnen vertellen over het wel en wee van de honingbij en het oogsten van honing. locatie: Bijenstal in het 

Herman Jansen Park, 0546-659341, www.nbvvriezenveen.nl  Entreeprijs: gratis. openingstijden: 13:30-16:00. 

Zaterdag 24 augustus  

Den Ham 

Natuur- en Milieufietstocht. Evenals in de voorgaande jaren gaan de fietsen halverwege aan de kant voor een 

pauze om te genieten van karnemelk en kaas. Aan de finish staan koffie en krentenbrood klaar. Start: Erf fam. 

Plaggenmarsch, Vroomshoopseweg 27a, Entreeprijs: € 2,50. aanvang: 13:00. 

Muzikale feestavond op De Brink. De stichting Hammer Brinkdagen organiseert als afsluiter voor dit jaar een 

muzikale avond op De Brink. www.hammerbrinkdagen.nl. aanvang: 19:00. 

Vriezenveen 

High Tech programma `Free Energy` voor kinderen. Speels, uitdagend en leerzaam: Free Energy!. workshops 

in de bibliotheek in Vriezenveen voor de doelgroep 6-9 jaar en de doelgroep 10-12 jaar. Aanmelden via de 

website van de bibliotheek. locatie: Bibliotheek Vriezenveen, Jonkerlaan 4, 0546-562385, , 

www.bibliotheektwenterand.nl  Entreeprijs: gratis. aanvang: 10:00. 

Vrijdag 30 augustus 

Vroomshoop 

Vrijdagmiddagborrel in Het Punt!. De Vrijdagmiddagborrel bij Het Punt is een laagdrempelige manier om 

nieuwe mensen te leren kennen en het is daarnaast ook nog eens de perfecte plek om te netwerken. locatie: 

Grand Café en Sportcafé Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2, 0546-705050, www.welkombijhetpunt.nl  

aanvang: 16:30. 

http://www.boerenmarktvriezenveen.nl/
http://www.knnv.nl/Vriezenveen
http://www.onzetuinen.nl/
http://www.nbvvriezenveen.nl/
http://www.bibliotheektwenterand.nl/
http://www.welkombijhetpunt.nl/
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Westerhaar-Vriezenveensewijk 

Sport en spelmiddag. Westerhaar aan zet houdt een sport en spelmiddag voor de jeugd bij "Ons Domein". 

Gratis toegang. locatie: Speeltuin "Ons Domein", Leidijk 14, 15:00-17:00 uur. 

Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus  

De Pollen- West Geesteren 

Zomerfeest De Pollen-West Geesteren. Vanaf vrijdagavond tot en met zaterdagavond feest in De Pollen. 

www.zomerfeest-depollenwestgeesteren.nl. locatie: Feestterrein hoek Vinckenweg en Vonderakkersweg, vrijdag 

aanvang: 19:00. Zaterdag aanvang 11.00 uur. 

Exposities en tentoonstellingen 
Westerhaar  
Expositie Galerie Jennie Dekker. Geopend: Wo t/m vrij 4-18 uur, Za 10-18 uur, verder op afspraak. 
Twistveenweg 13, 0546-659118. 
 

Den Ham 
Foto's in de kleuren van de regenboog. Fotoclub Ommen. De Stichting Expositiehuis Den Ham heeft een 

bijzondere zomertentoonstelling met werk van de Fotoclub Ommen georganiseerd. locatie: Stichting 

Expositiehuis, Grotestraat 4. Entreeprijs: gratis. openingstijden: dinsdag, woensdag en vrijdag 10:00-12:30 en 

13.30 – 16.00 uur tot 23 augustus 

Vriezenveen 
Tentoonstelling 650 jaar brandweer in Vriezenveen. Deze brede tentoonstelling geeft een inkijk van hoe het 
vroeger was maar ook de huidige situatie wordt tentoongesteld. De tentoonstelling is onderdeel van de activiteiten 
in het kader van het 650 jarig bestaan van Vriezenveen en duurt dan ook tot na de feestweek in september.  
locatie: Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54, 0546-563476, openingstijden: 10:00-17:00.  

Informatie over onderstaande arrangementen bij Twenterand Toerist Info, Den Ham. Tel 

0546-671778. www.puurtwenterand.nl  

Fietsarrangement "Frietje Malle Pietje". Prachtige fietsroute “Vroomshoopse Zwerftocht” van 50 km, af te 
korten tot 22 km. Na afloop bij “Bij Saartje” een heerlijk portie “Frietje Malle Pietje” Prijs: €10,00. Mogelijk van 
dinsdag t/m zaterdag.  
 
Fiets arrangement "De Boer op". Fietsen door de prachtige omgeving van Den Ham en na afloop een 
boerenschnitzel eten bij eetcafé `n Esch. Prijs: € 10,00. Mogelijk van wo t/m zo.  
 
Smikkeltocht. Fietstocht van 35 km(af te korten tot 25 km), na afloop onbeperkt pannenkoeken eten bij 
restaurant Harwig. Prijs: volw. € 10,00, kinderen € 7,50. Mogelijk van ma t/m za.  
 
Arrangement "Proef het Platteland". Fietsroute van ongeveer 30 kilometer. iedere dinsdag t/m donderdag 10.00 
– 16.00 uur .Start vanuit de Vlegge, Valkenlaan 100 in Sibculo of in het centrum van  Vriezenveen. 
Entreeprijs kinderen (t/m 12 jaar): € 5,50; Entreeprijs Volwassenen: € 9,00. 

Langlopend: 
Den Ham 
Ponyrijden op de Lourenshoeve. Ponyrijles voor kinderen zonder rijervaring  (3 tot 12 jaar) In de maanden juli 
en augustus. Opgave is verplicht 24 uur van tevoren via: 0546-672950 of mailen naar manege@lourenshoeve.nl. 
Entreeprijs: € 8,00. Openingstijden: ma t/m vr 11:00-11:30, za.12:00- 12:30 Locatie: Vakantiepark De 
Lourenshoeve, Flierdijk 3, www.lourenshoeve.nl 

 
Twenterand 
Zomerverkoop afgeschreven boeken Bibliotheek Twenterand. In de vestigingen van Bibliotheek Twenterand 

(Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham en Westerhaar) begint weer de jaarlijkse zomerverkoop van afgeschreven 

materialen.Voor openingstijden: www.bibliotheektwenterand.nl  

Vriezenveen  
Kleinvee en 2e handsgoederenmarkt. Elke zaterdag van 08:00 - 09:30 uur. Markt met kleinvee (geen honden 

en katten) en tweedehands goederen. Locatie: De Keijzer, Hoffmansweg 11a. 

http://www.puurtwenterand.nl/
http://www.lourenshoeve.nl/
http://www.bibliotheektwenterand.nl/

