openingstijden
De Wheem is geopend van 13.00 tot 17.00 uur
1 november t/m 31 maart: iedere 3e zondag van de maand
1 april t/m 31 augustus: iedere zaterdag en zondag
In juli en augustus ook op dinsdag en woensdag
1 september t/m 31 oktober: iedere zondag
In de herfstvakantie ook op dinsdag en woensdag;
Tijdens alle reguliere schoolvakanties hanteren we uitgebreidere openingstijden
Kijk voor actuele openingstijden op www.landschapoverijssel.nl

Bezoekerscentrum

De Wheem

www.landschapoverijssel.nl

Landschap Overijssel beheert en ontwikkelt natuur&landschap én
de beleving ervan voor mens, plant en dier in de hele provincie
Overijssel. Dat doen wij niet alleen, maar samen met alle inwoners,
gemeenten, waterschappen en provincie, bedrijfsleven en met vele
vrijwilligers.

Wat is jouw aandeel?

is niet nodig

jouw

Een postzegel

info@landschapoverijssel.nl
www.landschapoverijssel.nl
LandschapOV
Landschap Overijssel

Landschap Overijssel

Oud Avereest 22
7707 PN Oud Avereest
T. (0523) 656 721

Huis de Horte

De Wheem

Antwoordnummer 335

7700 WK Dalfsen

Zonder vrijwilligers en donateurs kan Landschap Overijssel niet bestaan. Jouw aandeel in ons landschap is van groot belang. Samen
houden en maken we de Overijsselse natuur&landschap leefbaar
voor bewoners en bezoekers. Op onze site lees je wat jouw aandeel
kan zijn in ons Landschap Overijssel. Help je mee? Laat je gegevens
achter bij één van onze vrijwilligers of meld je aan via
www.landschapoverijssel.nl.

fotografie: edwin van der kaap, dook van gils, cees elzenga, tamara raijer, ruud ploeg

Ons aandeel in jouw Landschap Overijssel

Wat doet Landschap Overijssel?

een spannend, eeuwenoud landschap

Ja, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief met de activiteiten en resultaten van
Landschap Overijssel.
*9300

P

Datum

Handtekening

Bankrekeningnummer

P

bijdrage jaarlijks van mijn bankrekening af te schrijven.
Ik ontvang jaarlijks een acceptgiro voor mijn bijdrage.

P Ik machtig Stichting Landschap Overijssel om tot wederopzegging bovenstaande

Geboortedatum :

E-mail:

Telefoon:

Postcode en woonplaats:

Adres:

Naam en voorletters:

P

Ja, ik word donateur van Landschap Overijssel en steun natuur en landschap met een
bijdrage van €……. per jaar (minimum bijdrage is €20,-)

Welkom!
“Als gastheer van het bezoekerscentrum De Wheem heet u ik van
harte welkom in het Reestdal. Als natuur- en vogelliefhebber vertel ik u graag meer over het prachtige gebied. Ons eigen land is
ontzettend mooi, daar hoef je niet voor naar het buitenland. In
2012 is hier een speciale wandelroute voor kinderen geopend.
Het speelnatuurpad. Tijdens de wandeling leren ze spelenderwijs
over planten en dieren. Hierop krijgen we ontzettend veel leuke
reacties. Ik nodig u van harte uit om het Reestdal te ontdekken!”

Idyllisch en mysterieus Reestdal
Op de grens tussen Overijssel en Drenthe kronkelt het riviertje
de Reest door een bijzonder stuk natuur. Een gebied met authentieke nederzettingen en boerderijen. Al wandelend of fietsend wordt u steeds opnieuw verrast door de vele vogelsoorten,
vlinders, bloeiende bloemen en hooilanden. U komt langzaam
tot rust door het kabbelende water van de Reest. Maar let op!
Het Reestdal is ook de plek voor mysterieuze sagen en legendes
over spookmeren en spookhazen. Dus wees alert voor onverwachte medegasten.

Henri Timmer, vrijwillig gastheer bezoekerscentrum De Wheem

De Wheem
Bezoekerscentrum De Wheem is een ideaal vertrekpunt voor wandel- en fietsroutes door het idyllische Reestdal. De oude boerderij
biedt boeiende dieren- of plantenexposities, een groene winkel
met typische streekproducten en de ruimte om even te genieten
van een kop koffie met krentewegge. Kinderen vermaken zich op
en top in de dassenburcht en op het unieke speelnatuurpad.
Onze gastheren- en vrouwen wijzen u graag de mooiste plekjes
in het eeuwenoude, omringende cultuurlandschap. Zij vertellen u
alles over het bosrijke gebied, de uitgestrekte heidevelden en de
oude boerderijen.

Mensen houden van dit oude cultuurlandschap
“Mensen zeggen vaak ‘Natuur hoef je toch niet te onderhouden?’.
Niets is minder waar. Als terreinbeheerder weet ik dat maar al te
goed. Zo mooi om er voor te zorgen dat we allemaal kunnen
blijven genieten van het prachtige en afwisselende Reestdal.”
“Je komt op plekken die
je niet kent, dat maakt je
nieuwsgierig”

Hans Dijkstra, terreinbeheerder

“Wij willen mensen en vooral ook
kinderen laten ervaren dat er buiten altijd wat te beleven is. Zelf
vind ik het Beekdallandschap een
enórm verrassend gebied. Daarom
help ik graag mee om dit moois
te behouden.”
Jan Dijkema, voorzitter
Natuurwerkgroep De Reest

Landschap Overijssel organiseert het hele jaar door vele activiteiten. Voor jong en oud. Ook op bezoekerscentrum de Wheem valt
veel te beleven. Wat te denken van een spannende wandeling
waarbij u alles hoort over de mysteries van het Reestdal? Of laat
uw kinderen klimmen en klauteren over het unieke speelnatuurpad. Een workshop of excursie op maat is overigens ook mogelijk. Leuk voor een bedrijfsuitje of met familie en vrienden. Vraag
bij het bezoekerscentrum naar de mogelijkheden. Meer informatie vindt u op www.landschapoverijssel.nl.

Altijd wat te beleven!

