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Werfhuisjes - Scheepswerf

Interieur turfschuur

Gashouder

Leshuus, turfschuur en 
turfschip

Gashouder Podium

Kalkovens
Omstreeks 1820 nam Baron van Dedem het initiatief om enkele 
kalkovens te bouwen. Schippers vervoerden turf (brandstof ) naar het 
westen van ons land en op de terugreis namen ze schelpen mee, welke 
met turf gebrand werden tot kalk. 

Leshuus
Hier werden vroeger de gebrande schelpen met water geblust of gelest, 
vandaar de naam: ”Leshuus”.  Het westelijke deel van het ”leshuus” is een 
oudheidkamer ingericht met o.a. een authentiek kruidenierswinkeltje.

Turfschip
Het turfschip, met de naam “Avontuur” is een schip van het type 
steilsteven. Het schip heeft een laadvermogen van 65 ton. In het ruim van 
het schip is een expositie ingericht over het kanaal De Dedemsvaart.

Turfschuur
Vroeger werd hierin de turf opgestapeld die nodig was voor 
het branden van de schelpen. Tegenwoordig in gebruik als 
expositieruimte en trouwlocatie.

Scheepswerf
Een scheepshelling (een zgn. dwarshelling) en twee 
werfhuisjes, waarin een smederij en een authentieke 
timmerwerkplaats zijn ondergebracht.
Er worden nu regelmatig o.a. demonstraties en workshops 
gegeven.

Gashouder
De gashouder werd oorspronkelijk gebruikt als 
”opslagblik” voor stadsgas. Na te zijn verplaatst en 
onderkelderd, nu in gebruik als vestzaktheater.

Bezoekadres:
Oude Zuidwolderstraat 13, 7701 AZ Dedemsvaart of via witte ophaalbrug
E-mail: info@hvavereest.nl
Website: www.hvavereest.nl
Website:  www.gashouderdedemsvaart.nl
Openingstijden: 
Vanaf museumweekend tot 1 november op:
di., wo., do., za. en zo. -middag  van 14.00 - 17.00 uur. 
Groepen op afspraak:  0523-615810  b.g.g. 0523 - 615059

Streekmuseum  “De Kalkovens” Dedemsvaart
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De Historische Vereniging Hardenberg en omgeving. 

Vechtdal Museum ’t Stadhuus
Gevestigd in het oude gemeentehuis van Stad Hardenberg 
daterend uit 1805. En daarmee een van de oudste gebouwen in 
Hardenberg. Geopend van 8 april t/m 28 oktober 2017 Ma. t/m vr. 
van 13.30 tot 16.30 uur. Wissel tentoonstellingen “In je hemd” over 
ondergoed van vroeger en “Grens en smokkelen”. Stijlkamer en 
keuken van ca. 1900, kelder uit grootmoeders tijd, afdeling archeo-
logie. In het museum is een ontvangstruimte voor groepen tot ca. 
40 personen. Voorstraat 34, 7772 AD Hardenberg tel.0523-265624. 
E-mail: info@hvhardenberg.nl 
Website:www. vechtdalmuseumhardenberg.nl

Kleppertoer
De Kleppertoer is een 
gezellige en interessante 

busrit per luxe touringcar van ca. vier uur met vertellende gidsen. De 
rit gaat in 2017 door Wielen, Emlichheim, Zandpol, Erica, Erm, Noord-
Sleen, den Hool, Dalen, Coevorden, Anerveen, Hardenberg. De toer is 
van 23 mei tot en met 30 augustus op dinsdag- en woensdagavond, 
vertrek om 17.00 uur. Op woensdag 28 juni en dinsdag 29 augustus 
rijdt er ook een rolstoelbus. Op dinsdag 6 juni en woensdag 2 augustus 
is de dialecttoer. Op maandag 3 juli is er een extra middagrit, ook voor 
rolstoelgebruikers. Zaterdag 21 en 28 oktober is de herfsttintentoer. 
Plaats van vertrek is het Vechtdal College aan de Burg. Schuitestraat 
in Hardenberg. Kaarten á € 12,-- zijn alleen verkrijgbaar in de voorver-
koop bij het InformatiePunt Hardenberg aan de Gedempte Haven 6, 
tel. 0523-272527.  E-mail: www.informatiepunthardenberg.nl

Stads-en dorpswandeling
Er zijn 2 wandelingen met vertellende gids mogelijk in Harden-
berg. Stadswandeling met bezoek aan het gemeentehuis van 
Hardenberg en dorpswandeling rondom de Heemserkamp 
met bezoek aan de middeleeuwse Witte of Lambertuskerk. 
De Stadswandeling vertrekt in de maanden juni t/m augustus 
op donderdagmiddag om 13.30 uur vanaf Vechtdal Museum 
’t Stadhuus, Voorstraat 34. De dorpswandeling vertrekt in de 
maanden juli en augustus op woensdag om 13.30 uur vanaf de 
parkeerplaats bij de Witte of Lambertuskerk,  Scholtensdijk 22, 
in Heemse. Voor € 2,50 p.p. loopt u mee met de gidsen. Kinde-
ren tot 12 jaar gratis. Buiten het seizoen is het op andere tijden 
of dagen ook mogelijk. Ontdek en beleef Hardenberg. 
Voor Info tel. 0523-260355 of 0615379224 
E-mail: stadswandeling@hvhardenberg.nl

Historisch Informatiecentrum Vechtdal
Dit informatiecentrum is gevestigd op de bovenverdieping aan de 
Karel Doormanlaan 64a te Hardenberg en beschikt o.a. over een grote 
bibliotheek met streek literatuur. Diverse werkgroepen met vele 
vrijwilligers zijn hier actief. Geopend maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur en voor stamboom onderzoek 
ook op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. En op afspraak.
tel. 0523-265624.  E-mail: info@hvhardenberg.nl
Website: www.hardenberg.mijnstadmijndorp.nl 
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Gramsbergen, waar de Vecht ons land binnenstroomt…

In de noordoost-hoek van Overijssel stroomt de Vecht ons land binnen en kronkelt zich een weg door het 
landschap om via Gramsbergen, Hardenberg, Ommen en Dalfsen uit te monden in het Zwarte water bij Zwolle. 
In dit Vechtdal vindt men op veel plaatsen nog de stilte en de rust al was het een eeuw geleden.
Gramsbergen, waar deze groene rivier ons land binnenstroomt, is een eeuwenoud nostalgisch stadje in 
een omgeving welke rijk is aan natuurschoon en historische gebeurtenissen, waarvan de Slag bij Ane in 
1227 wel het meest bekend is! De omgeving, met een rijke flora en fauna, leent zich uitermate voor fiets- en 
wandeltochten (ook de Pieterpadroute loopt hier langs) waarbij een bezoek aan het Info Centrum Vechtdal 
niet mag ontbreken. Men vindt er een schat aan informatie over de regio en het huisvest tevens een prachtig 
streekmuseum en een nostalgisch winkeltje uit grootmoeders tijd. In het auditorium zal men graag een film 
vertonen over de groene rivier de Vecht: ‘Van bron tot monding’. Verder worden tal van bezienswaardigheden 
tentoongesteld als bodemvondsten, gereedschappen van handwerkslui, klederdrachten en een expositie over 
de Slag bij Ane. Onder leiding van een gids, kan men een prachtige cultuur-historische stadswandeling maken 
en de vele bezienswaardige plekjes te bewonderen zoals, onder meer de oude gerestaureerde kasteelpoort, 
welke behoorde bij het kasteel van de Heren van Gramsbergen, het Gramsberger bosje, oude straatjes met 
schitterende gevels, leuke terrasjes en… een heuse bierbrouwerij!

Alle informatie vindt u in eerder genoemde
Info Centrum Vechtdal, waarin tevens de VVV is gevestigd.
Meiboomplein 4, 7783 AT Gramsbergen, tel. 0524 56 16 39. 
www.museumgramsbergen.nl
geopend op:
 ma.* t/m vr. van 10:00 – 17:00 uur
 za. van 10:00 – 16:00 uur    
* niet in nov. t/m maart
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Het Streek Historisch Centrum Slagharen

Het museum is sedert 7 mei 1994 geopend voor publiek. 
Het pand is eigendom van de vereniging  SHC Slagharen.
Het doel van de vereniging is het eigene van de streek te bewaren en te exposeren. De streek omvat 
de dorpen Lutten, Oud Lutten, de Krim(halfweg) Slagharen de Belte en Schuinesloot.  Het pand is 
geheel door vrijwilligers opgeknapt, en wordt door ruim 40 vrijwilligers onderhouden en beheerd.   
Tegenover het museum is een groot kerkplein waar men kan parkeren. Jaarlijks worden er een 
aantal wisselexposities gehouden.  In het museum zijn o.a. een prachtige stijlkamer, een ouderwetse 
grutterswinkel, een voorraadkelder, grootmoeders keuken en een klaslokaaltje. Buiten een smalspoor 
met toebehoren, een TBC-huisje en een plaggenhut.
In “de Haarslag “kunnen groepen tot 50  personen ontvangen worden.

Museum “Het Oale Meestershuus”
Herenstraat 24   7776 AJ  Slagharen
0523-684111E-mail:  info@museumslagharen.nl
 
Openingstijden:
di t.m. vr  10.00 tot 16.00 uur
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Museum Zichtbaar Verleden Sibculo

Het Museum Zichtbaar Verleden heeft als 
belangrijkste thema het voormalig klooster 
Galilea Major, een Cisterciënzer klooster met 
internationale uitstraling, dat in de vroege 
vijftiende eeuw door Moderne Devoten 
werd gesticht. Vanuit het museum worden 
rondleidingen verzorgd over het voormalig 
kloosterterrein. In 2016 is op het terrein een 
bijzondere kloostertuin ingericht, waarover 
ook in het museum nadere informatie 
aanwezig is. Alles vrij toegankelijk.

In het museum worden ook fossielen getoond die 
gevonden zijn in de zandafgravingen bij Sibculo. 
Verder wordt in 
het museum veel 
aandacht besteed 
aan heemkunde en 
aan de genealogie 
van de streek. Naast 
de vaste exposities 
wordt ieder jaar een 
tijdelijke expositie 
ingericht.

Bij het museum starten verschillende wandelroutes door 
de fraaie natuur rond Sibculo. Het museum wordt gerund 
door vrijwilligers van de 
Stichting Klooster Sibculo.

Museum Zichtbaar Verleden
Kloosterdijk 178b
7693 PS Sibculo
www.kloostersibculo.nl 
Facebook: Klooster Sibculo
0523-240998

Openingstijden:
Museum Zichtbaar Verleden is van april t/m oktober elke dag, 
uitgezonderd zon- en feestdagen, geopend van 13.30 tot 16.00 uur.
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Streekmuseum Ommen
Streekmuseum Ommen in molen en tolhuis aan den Den Oordt 7 in Ommen
In de molen Den Oordt en voormalig tolhuis in Ommen bevindt zich het Streekmuseum Ommen. Tal 
van voorwerpen uit de streek zijn hier bijeen verzameld. Het museum heeft een unieke expositie voor 
elk wat wils en voor jong tot oud. Er is een grote verzameling aan streekklederdrachten te zien, verder 
huistafereeltjes uit vervlogen tijden en een oud schoolklasje. Een 
brandspuit uit eind 1800 en een oud uurwerk uit de oudste kerk 
van Ommen zijn zo maar enkele voorwerpen die tentoongesteld 
zijn.
De nog werkende korenmolen is van binnen te bezichtigen en 
in het tolhuis zijn enkele werkplaatsen ingericht met historische 
ambachten.

Krishnamurti 
In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw reisden jaarlijks 
duizenden mensen naar Ommen om te luisteren naar de preken 
van de Indiase wijsgeer Krishnamurti van de Orde van de Ster in 
het Oosten. Het Streekmuseum geeft een impressie over deze 
geschiedenis evenals die van het strafkamp Erika uit de Duitse 
bezetting daarna (1940-1945) met onder andere een maquette 
van het strafkamp. Er is een deel van een houten barak van het 
voormalige strafkamp te bezichtigen in het museum.

Gastvrij
Het Streekmuseum is een ANWB Gastvrij punt en schenkt voor 
wie dat wil koffie/thee. Hartelijk welkom in het Streekmuseum. 
Een plek bij uitstek om u te verdiepen in de geschiedenis van het 
mooie Ommen en omgeving. Het Streekmuseum is te vinden 
aan Den Oordt  7, 7731 CM Ommen, telefoon 0529-453487.
Website:   www.museum-ommen.nl
E-mail:     info@museum-ommen.nl
Facebook: www.facebook.com/streekmuseum.ommen

De openingstijden van het Streekmuseum zijn:

Maart en april:
Dinsdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur

Mei t/m augustus:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 13.00 uur tot 17.00 uur

September en oktober:
Dinsdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

7



Vermaak voor jong en oud!

Kunst, ambacht, geschiedenis, verzamelen, 
kinderspeelgoed en veldslagen; dat kunt u 
allemaal verwachten in ons museum. 
De wereld van de tinnen figuren lijkt heel erg 
op de echte wereld maar dan slechts 30 mm 
hoog. 

Het museum is op 10 mei 1985 geopend 
en wordt al meer dan 30 jaar bezocht. Het 
gebouw is een rijksmonument dat dateert 
uit 1828 en is gelegen op één van de meest 
historische plekken van Ommen, namelijk 
het oude stadhuis aan de Vecht.

Tingieten 
Maak kennis met tin en geniet van een 
demonstratie tingieten. Tin wordt vaak ge-
bruikt voor het maken van sierfiguren, zoals 
soldaten. Het metaal tin is een van de vroegst 
ontdekte metalen. In het museum maak je 
kennis met de wereld van de tinnen figuren. 
Zij vertellen ons een verhaal. Er valt niet al-
leen veel te bewonder in het museum, er zijn 
ook leuke activiteiten.

Tin beschilderen
Naast de demonstratie tingieten is het moge-
lijk zelf een tinnen figuurtje te beschilderen. 
Leuk voor jong en oud!

Rondleiding
Op verzoek worden er door gidsen speciale 
rondleidingen verzorgd.

Graag zien wij u aan de Markt 1 te Ommen. 
Zie voor meer informatie onze website: 
www.tinnenfigurenmuseum.nl.
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Historische Kring Dalfsen

Historisch Centrum Ab Goutbeek, Trefkoele+
Ruigedoornstraat 108
7721 BR Dalfsen
Telefoon: 0529-436611
E-mail: secretariaat@historischekringdalfsen.nl
Website: historischekringdalfsen.nl
Openingstijden: ma, di, wo, do, vr van 9.30 – 12.00 en 13.30 – 16.00 uur en op afspraak. Op vrijdagmid-
dag zijn wij gesloten.  In juli en augustus zijn wij gesloten.

Historische Kring Dalfsen
Bezoek ons Historisch Centrum Ab Goutbeek in de Trefkoele+.  Er is een unieke schat aan informatie van 
Dalfsen te ontdekken.
Bekijk onze verzameling  van honderden jaren rijke cultuurhistorie van Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld 
en Oudleusen.
Het archief van de Historische Kring Dalfsen bestaat uit vele 
onderdelen zoals de 2e wereldoorlog, foto en beeldmateriaal, 
documentatie over Dalfsen en omgeving, archeologie, boerderij 
en veldnamen, dialect, genealogie.
Nostalgie doet je herleven.
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Museum Palthehof Nieuwleusen

Palthehof
is het museum van de Historische vereniging Ni’jluusn 
van vrogger.
Het is gelegen in het historisch centrum van Nieuw-
leusen, aan de rand van het Palthebos, met zijn mooie 
wandelpaden. 
Naast het museum is het rustieke kerkhof met oude 
grafstenen.
In het museum wordt aan de hand van een stijlkamer, 
grootmoeders keuken, een klaslokaaltje,
een kerkenhoekje, gereedschappen van handwerkslui en 
imkers, een beeld gegeven van de 
cultuurhistorie van deze omgeving. 

Op www.palthehof.nl vindt u informatie over onze collectie en 
activiteiten. 

U bent van harte welkom in
Museum Palthehof ,
Westeinde 3, 7711 CH Nieuwleusen,
0529-485255
 
Geopend van 8 april t/m 28 oktober op woensdag t/m zaterdag 
van 13.30 tot 17.00 uur, en op 2de paas- en 2de pinksterdag op 
dezelfde tijden.

Jaarlijks is er een thematentoonstelling ingericht. 
In 2017 is dat:
“Goed veur de dag komen; kleding gedragen tussen 
Reest- en Vechtdal”.
 
In het museum vindt u een schat aan informatie. 
In het auditorium vertonen we een film 
en er is een grote collectie foto’s aanwezig, digitaal 
en in mappen.

Veel bijzondere fietsen en tal van bezienswaardigheden tonen de 
geschiedenis van de Union Rijwielenfabriek, generaties lang hier de 
grootste werkgever.
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Ommerschans

De Ommerschans
In het noorden van de gemeente Ommen, twee 
kilometer ten zuiden van het dorp Balkbrug ligt het 
voormalig militaire vestingwerk de Ommerschans. De 
gidsen vertellen u graag over de bewogen geschiedenis. 
Eerst als verdedigingsschans en tijdens de negentiende 
eeuw als straf-en bedelaarskolonie van de Maatschappij 
van Weldadigheid. Een uniek landschap. In het hart van 
de Ommerschans heeft de natuur meer dan 100 jaar haar 
werk gedaan. De lanenstructuur uit de bedelaarstijd is 
nog goed zichtbaar. 

Wandelingen met gids 2017
Zondag: 23 april, 21 mei, 18 juni, 13 augustus, 
27 augustus en 17 september. Aanvang: 14.30 uur.
Donderdag: 13 juli en 27 juli. Aanvang: 19.00 uur.  
De start van de rondwandeling 
bij de historische boerderij van de familie Hiemstra,
Balkerweg 72 te Balkbrug.

Vereniging De Ommerschans
Balkerweg 72 te Balkbrug.

Info  : Secretariaat: 
Tel.  : 06-13629524 
Mail : info@ommerschans.nl 
Web : www.ommerschans.nl

De fundamenten van de gebouwen uit die tijd zijn overwoekerd met 
klimop en bodembedekkers. De bossen en de gracht doorbreken het open 
landschap en creëren stille, mysterieuze plekjes, waar je de verhalen voelt. 
Reeën, vogels en vleermuizen voelen zich er thuis. Net als veel verschillende 
bomen en planten. 
De Ommerschans is niet voor niets ook een beschermd gebied.
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