Vechtival XL 2022 editie: Vechtpark en Rheezermaten publieksdag
Wat is er te doen en te zien?
Overzicht, toelichting zie verderop
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Varen met de zomp
Grammesberghe, de Napoleon en
WSV Hardenberg
Terras in het gras, hapjes en
drankjes in de tent m.m.v. de
Stadsmarkt
Muziek van Duo Luister en de
Unstoppables
Zelf suppen en kanoën
ATB clinic
Koppelkletskousen
Kabouterwoud
Blotevoetenpad
Broodjes bakken bij de vuurschaal
Waterdiertjes
Zaklopen en dennenappel werpen
Moestuin en theetuin
Midwinterhoornblazers
Vilten met Berendina Prenger
Jachthondendemo groep
Hertzenberg
Startpunt duurzaam
Slinger maken met SNNO
Bijenvereniging, bijenstal en
hommelkast maken
Visdemo HSV De Dobber
Plantjesmarkt De Eikenzoom
Simpel Zeep
Studio Fijne Olie
Tai Chi Tao-GroeneBerk
Groei en Bloei
Soroptimisten
Petra Mekkes (coach)
Joke Nijland, danstherapeute.

(versie 10 mei 2022)

VechtivalXL route Vechtpark
-

Koppelkletskousen
Open huis Kanovereniging, demo
wildwaterbaan
Muziek onder de brug
Vechtparkgidsenduo
Sjompiesingers

Varen van en naar de haven
De route kunt u deels per boot doen, tussen
de haven en De Koppel vv:
- met de sloep ‘Gebroeders Bever’
van de WSV;
- met een kano van Expedition
Outdoor (op beide locaties liggen
kano’s);
- met de Napoleon.
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Toelichting
Varen met de zomp Grammesberghe
Gratis met dank aan Waterschap Vechtstromen en gemeente Hardenberg
U kunt met de zomp vanaf De Koppel varen naar de Rheezermaten, waar u in het kader
van de open dag bij hoge uitzondering kunt afstappen en met een gids het gebied kunt
bezoeken.
U kunt terug wandelen of de zomp retour nemen.
Tijden volgen.
Varen met Le Bateau de Napoleon
Gratis met dank aan Waterschap Vechtstromen en gemeenten Hardenberg
Door het Vechtpark kunt u varen met de Napoleon, vanaf De Koppel naar de haven v.v.
als onderdeel van de Vechtpark wandelroute, of de hele rondvaart o.l.v. schipper Gert.
Tijden volgen.

Op het terrein
Watersportvereniging Hardenberg
Informatie, haringkar en pendel naar de haven met diverse bootjes. In te zetten als
onderdeel van uw Vechtpark wandelroute.
ATB clinic Total Outdoor
Test je behendigheid op het uitgezette parcours.
Kanoën en suppen
Expedition Outdoor en onze vrijwilligers laten u kennismaken met deze vormen van de Vecht
beleven. Smaakt het naar meer, huur dan in de haven voor langere tijd.
Muzikale omlijsting
Duo Luister speelt in de tent heerlijke, akoestische muziek. De Unstoppables kunt u overal in
het veld tegenkomen met hun gitaar en dwarsfluit.
Koppel Kletskousen
Her en der lopen 4 karakteristieke types rond. Met ieder hun eigen specifieke verhaal.
Kabouterwoud
Bij De Koppel is een bolderkar beschikbaar, die mee het Kabouterwoud in genomen kan
worden. Ga op zoek naar de kabouterhuisjes, bruggetjes etc. In de bolderkar liggen allemaal
kabouters en leuke attributen, waarmee je lekker in het Kabouterwoud kunt spelen.
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Blotevoetenpad
Hang je schoenen aan de boom, pomp water op en beleef op blote voeten het water, zand
en het gras in het blotevoetenpad.
Broodjes bakken bij de vuurschaal
Zoek een plekje op de stenen in de vijver. Je krijgt een stok en een broodje, zodat je dat af
kunt bakken in het vuur!
Waterdiertjes
Onder begeleiding zoeken naar waterdiertjes. Op de zoekkaart kun je zien welke diertjes je
gezien hebt.
Zaklopen en dennenappel werpen
Even lekker bezig zijn met je benen en je armen!
Moestuin en theetuin
Laat je bijpraten over wat er mogelijk is met een moestuin en over de thee die er
verbouwd wordt.
Midwinterhoorns
Hoe worden ze gemaakt en wanneer wordt er geblazen? Jasper Nijman demonstreert het en
vertelt erover. En u kunt het zelf ook even proberen.
Vilten met Berendina Prenger
Maak een bloem of elfje van vilt.
Jachthondendemo groep Hertzenberg
Op commando springen de jachthonden het water in om een nep-prooi te apporteren.
Startpunt duurzaam
In De Koppel is een hele verdieping aan duurzaamheid gewijd. Op deze dag zijn 2 gidsen in
het veld aanwezig om mensen voor te lichten en om vragen te beantwoorden.
Slinger maken met SNNO
Van stukjes stof, lint, kant en vitrage kan een heel vrolijke slinger gemaakt worden. Je kunt
er een wens op schrijven.
Bijenvereniging, bijenstal en hommelkast maken
In juni zijn de bijen alweer actief. De imkers vertellen over het leven van de bij en helpen bij
het maken van een hommelkastje.
Visdemo HSV De Dobber
Laat je hier voorlichten over hoe je op een verantwoorde manier kunt vissen.
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Plantjesmarkt De Eikenzoom
Er is niet alleen informatie over de camping en de zorgboerderij, maar ze verkopen ook
plantjes uit eigen kwekerij!
Simpel Zeep
Biologische handgemaakte zeep van Simpel Zeep is zacht voor je huid, haar en de natuur.
Vrij van palmolie, parfum, SLS, 100% natuurlijk & vegan.
Studio Fijne Olie
Hun missie is om de mensen zelf weer in contact te brengen met de oeroude kracht van de
natuur. Simpel door informatie over essentiële oliën te geven en door olie te delen.
Tai Chi Tao-GroeneBerk
Geschikt voor mensen met en zonder beperking en voor alle leeftijden! Tai Chi Tao / Qigong
is een eenvoudige manier van bewegen om rust te krijgen in je hoofd en lichaam.
Groei en bloei
Verkoop van plantjes en boeketjes.
Soroptimisten
Deze dames verkopen zelfgemaakte brandnetelsoep, komkommersalade en baklava met
honing voor het goede doel. Dit doel is Orange The World; zij organiseren acties om geweld
tegen vrouwen te voorkomen.
Petra Mekkes coaching
Met muziekinstrumenten en tekenspullen.
Joke Nijland, danstherapeute
Oefeningen, met of zonder muziek.
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