
Musea

Tapijtmuseum: van biezen tot kunstgras
Klaas Benninkstraat 2a, Genemuiden
+31 (0)38 385 59 23 / (0)6 293 86 804
Hoe klei tot een kamerbreed tapijt transformeert is
te zien in het Tapijtmuseum in Genemuiden. Zie
hoe de weefgetouwen hun slagen maken in de
oude fabriekshallen!

Kinderen: EUR 2,50 | Volwassenen: EUR 4,50. Het hele
jaar open. Dagen: di
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2810

Musea

Stoomgemaal Mastenbroek d'Olde
Mesiene
Kamperzeedijk 7, Genemuiden
+31(0)38 344 64 94
Bekijk een historische stoommachine en ontdek
de waterkundige geschiedenis van Genemuiden
en omgeving. Leerzaam n interessant!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Open van 22 juli
tot 20 augustus. Dagen: wo do
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2811

Musea

Historisch Centrum Genemuiden
Hoek 27, Genemuiden
+31 (0)38 38 55 801
In Historisch Centrum Genemuiden duik je in de
geschiedenis van de Overijsselse plaats
Genemuiden, of Gaellemuun in het dialect.

Kinderen: EUR 1,- | Volwassenen: EUR 2,-. Het hele
jaar open. Dagen: za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4710

Zelf actief

Ontdekhoek - Zwolle
Nijverheidsstraat 45, Genemuiden
+31 (0)38 - 46 06 100
Bij Ontdekhoek Zwolle vervelen kinderen zich
geen seconde. Maak heerlijk ruikende zeepjes,
proef zelfgemaakte aardappelchips of doe n van
de andere proefjes.

Kinderen: EUR 10,50 | Volwassenen: EUR 8,25. Het
hele jaar open. Dagen: wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4689

Zwembaden

Zwembad Bestevaer
Prins Clausstraat 2b, Genemuiden
+31 (0)38 385 67 26
Een heerlijk dagje ontspannen en sportief bezig
zijn, dat kan bij Zwembad Bestevaer in
Genemuiden. Aquajoggen, aquagym en nog veel
meer leuke wateractiviteiten garanderen een leuke
dag!

Kinderen: EUR 3,30 | Volwassenen: EUR 4,50. Het hele
jaar open. Dagen: di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7329

Cafe

Eetcaf De Pompe
Kamperzeedijk 14a, Genemuiden
+31 (0)38 - 34 46 500
Eetcaf De Pompe is geen benzinestation meer, je
kunt hier nu bijtanken na een stevige wandeling
door de natuur! Geniet van een lekkere snack,
soep, pannenkoek of een heerlijk broodje.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8357

Escape Room

Escaperoom Het Jachthuis
Prinses Beatrixstraat 31A, Genemuiden
+31 (0)6 11 48 35 58
De jacht is geopend, en wel op jou en je team.
Lukt het jullie om op tijd te ontsnappen uit
escaperoom Het Jachthuis voor jager Julius terug
is?

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11696
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