Logies Reest en Wieden
Professor Blinkweg 11, 7957 BB, de Wijk, Gemeente: De Wolden, Tel: 06 12319298
Mailadres: logiesreestenwieden@gmail.com

Deze 4 persoons Logies in het land van Reest en bij de Wieden is gelegen aan een rustige straat welke
direct achter de hoofdstraat loopt van het mooi gelegen dorp de Wijk, bij Meppel. Dus vanuit een rustige plek
loopt u binnen een paar tellen in het gezellige dorpscentrum van de Wijk. Hier vindt u de prachtige molen,
waarin o.a. het toeristisch info-punt, de winkelstraat met een prima Coop - supermarkt en een grote
modewinkel, Verder winkels en de plaatselijke horeca, zoals het Chinees-afhaalcentrum en het Italiaans
restaurant. Zo ook de fietsverhuur. Voor meer “Toerist-info” en foto’s kunt u gewoon door-scrollen.
Logies Reest en Wieden is de gehele verdieping van het rechter woonhuis, nr. 11.
De woning is gebouwd naar de stijl van de Amsterdamse School uit de jaren 1930. Ook geregistreerd.
De entree is de voordeur van het pand waarbij u de beschikking heeft over de hal waarin de trap direct
toegang geeft tot het appartement. U heeft het hele appartement voor uzelf met 1 of met 2 slaapkamers.

Terras








2 x slaapkamer met ieder 2 x 1 pers. bedden, leg en hangkast, bedlampen.
Huiskamer met tv, sofa en ruime 4 pers. eethoek en informatiekast.
Toilet met groot wastafelmeubel. Douche apart van de wc met wastafelmeubel.
Keuken met koelkast/vriesvak, elektrisch kooktoestel, koffie en theezet, bestek, borden etc.
Wifi en Parkeren gratis, max 2 auto's op eigen terrein. Fietsen achter slot te plaatsen.
U kunt het 2 of 4 pers. appartement boeken via Belvilla.
Voor 4 pers.: https://www.belvilla.nl/vakantiehuizen/appartement-de-wijk-4-personen-NL-7957-03
Voor 2 pers.: https://www.belvilla.nl/vakantiehuizen/de-wijk-2-personen-NL-7957-04
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Het gebied in omgeving van de Reest worden omschreven als het Reestdal

Nationaal Park de Weerribben – Wieden.
Bezienswaardigheden zie website. Prachtig gebied met fietsroutes en vaarroutes. Scroll door naar volgende pagina-s en
zie een aantal van de mogelijkheden.

Meppel / de Wijk als verbinding tussen de REEST en de WIEDEN . In de Wijk bevindt zich “Logies Reest en Wieden”
Bezienswaardigheden Meppel en de Wijk. Zie ook site Meppel. In Meppel de grachten als Prinsengracht, Keizersgracht
en Heerengracht. Waardoor Meppel ook wel klein Amsterdam wordt genoemd. Met gezellige winkel-binnenstad.
De Wijk met groot modehuis. In het Centrum o.a. de Molen met daarin het Toeristisch informatiepunt (Tip) Verder
monumentale gebouwen, 2 x Havezate, een Ooievaarstation en de Reest en bosgebieden in directe nabijheid.

Plaatsen met eigen geschiedenis en cultuur, verweven met de Reest cq de Weerribben-Wieden
Hieronder een korte omschrijving van de omliggende dorpskernen. Zie verder op de betreffende website van het
genoemde dorp.
Vollenhove:

Oud Zuiderzeestadje met ruim 650 jaar stadsrechten. Mooie stadkern. Restaurantjes bij haven

Blokzijl:

Begon vroeger als nederzetting. Later vesting aan de Zuiderzee. Mooie haven met terrassen.

Giethoorn:

Ook wel Hollands Venetie genoemd. Waterwegen ipv autoverkeer. Watersportdorp. Museum

Wanneperveen; Typisch voorbeeld van een lintdorp. Vroeger hoogveen. Watersportdorp. Ook bootverhuur.
Zwartsluis;

Zwartsluis is doorvoerhaven geweest voor turf uit Drenthe. Scheepvaartdorp en watersportdorp.

Beltschutsloot: Watersportdorp bij Beulakker- en Belterwijde met botenverhuur en authentiek cafe-restaurant.
Staphorst:

Eigen cultuur met klederdracht en bijzondere situering boerderijen in het dorp. Museum.

IJhorst,

Evenals de Wijk een grensdorp tussen Overijssel en Drenthe. Prachtige bosrijke omgeving

Oud Avereerst; Bezoekerscentrum de Wheem en karakteristieke monumentale kerk. Bruggetje van Bartje.
Balkbrug::

Was vroeger een landloperskolonie. “Balk” in de vaart gaf vroeger de diepte voor turfschepen aan.

Dedemsvaart,

Vroeger veenafgravingen waardoor het kanaal de Dedemsvaart. Museum en tuinen van Mies Ruis

dorp de Wijk

Toeristische info het Reestdal
Wandelen en fietsen in het Reestdal

Reestdal een Uniek Beekdal. Het overlapt Drenthe en Overijssel.
De Reest is de grensrivier tussen Drenthe en Overijssel. Traag stromend en slingerend voert de Reest haar water van
Drogteropslagen bij Dedemsvaart naar Meppel. Het dal heeft een eigen karakter en is niet echt te vergelijken met de andere
beekdalen in Drenthe. In feite rijgt de Reest landgoederen, heideterreinen, bossen, beekdalgraslanden en sfeervolle boerderijen,
als parels aan een ketting, aaneen. Het Reestdal daardoor is een aantrekkelijk fietsgebied.
Het landgoed De Havikshorst bij De Wijk en het uitgestrekte bos- en heidegebied Wildenberg-Rabbinge zijn uitermate geschikt
voor wandelaars. Aan de Overijsselse zijde vormt het bos- en heidegebied Haardennen een aantrekkelijk wandelgebied. Het
bezoekerscentrum De Wheem van ‘Landschap Overijssel’ ligt in Oud-Avereest. In de oude hoeve

't Ende bij het gehucht De

Stapel is een informatiecentrum van het Drentse Landschap gevestigd.

Wandelroutes Reest en Reestdal
“t Ende aan de Reest:

Lengte: 6 km Via bos, voormalig schapenveld en hooilanden langs de Reest.

Reest en landgoederen:

Lengte: 11 km Oude landgoederen, cultuurlandschap en doorkijkjes Reest

Beleef Haardennen:

Lengte: 5,2 km Een stoere wandeling voor gezinnen door het de Haardennen

Wildenberg:

Lengte: 7 km Afwisselend mooie heide, bos, langs een prachtig ven en over de Reest.

Wandeling Staphorst.

Lengte: ong. een uur. Mooie combi met Museum Stapkorst!.

Fietsroutes Reest en Reestdal
Reestdalroute:

Lengte: 47 km Natuur en historie via meest gevarieerde delen van het Reestdal.

ZW Drenthe,

Lengte: 43 km Oude buurtschappen en over de Reest. Cultuurhistorie en natuur.

Avereest:

Lengte: 43,5 km Door oude gemeente Avereest en maak kennis lange geschiedenis.

Boerderijenroute:

Lengte: 45 km Keuterboerderijen en villaboerderijen in Reestdal en de Wolden.

Zwarte dennenroute:

Lengte: 35 km kennismaking Staphorster boerderijen en Zwarte Dennen. .

Toeristische info de Wieden en Weeribben.
Wandelen, Fietsen en Varen in de Wieden

De Wieden is een Uniek Meren en Moerasgebied.
Varen op de Belterwijde en van de Beulakerwijde naar het Giethoornse meer en dan aanleggen bij een terrasje in Blokzijl of bij de
boomgaard in Muggenbeet. Langs waterlelies en gele plompen op de petgaten tussen het riet. Al peddelend in de kano of samen in
de fluisterboot. Of gewoon rustig varen en mooie foto-s maken. Dit is hét decor voor een heerlijke tocht op het water van Waterrijk
Weeribben Wieden. In de zomer met de boot, in de winter op de schaats. Ervaar elk seizoen het water op z'n best! Een autorit of
fietstocht afwisselen met een rondvaart of tochtje in een gehuurde boot. Punteren, waterskiën, surfen… Weerribben-Wieden nodigt
er toe uit. Ook in je eigen motorboot of -jacht is het volop genieten vanaf het water. Plekken om aan te leggen zijn er genoeg: de
mooie havenkolk van Blokzijl of bijvoorbeeld de oude haven in Vollenhove

Fietsroute De Wieden

(34 km)

De fietsroute door De Wieden gaat door prachtige natuur, tussen de meren door en door karakteristieke dorpjes als Giethoorn en
Dwarsgracht. Er bestaat de mogelijkheid om de route in te korten met 12 kilometer.
Fietsroute De Weerribben

(23 km)

Deze

fietsroute loodst u langs de mooiste plekken én biedt een aantal leuke weetjes over het gebied De Weerribben. Stap op de fiets en
geniet van de omgeving van De Weerribben.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

hebben vele wandel, fietsroutesen vaarroutes gemaakt in het nationaal park.
Varen in de Wieden
Boot huren vanuit Wanneperveen of Giethoorn, fluisterboot, zeilboot, sloep of kano
Vaarroutes In zowel De Weerribben als in De Wieden zijn vaarroutes uitgezet voor eigen of gehuurde boten
Rondvaarten vanuit Sint Jansklooster, Giethoorn, Zwartsluis. of Ossenzijl. Overige wandel-fiets en vaarroutes: In het
Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn vele wandel-, fiets- en vaarroutes.
Deze routes staan vrijwel allemaal op de overzichtskaart van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Ook op de site Visit Weerribben
Wieden vindt u tal van fiets-, wandel en kanoroutes Wieden. Zie ook bezoekerscentrum de Wieden.

