
1. Kinderboerderij Het Kukelnest
Lintelerweg 4, Goor. 
hetkukelnest.nl. 0547-273023.
Knu� el met dieren, uren speelplezier en een 
� jn terras voor de (groot)ouders.

2. Beleefboerderij De Kleine Carrousel
Koebushorst 7, Laren. 
dekleinecarrousel.nl. 0573-221306. 
Kinderboerderij met o.a. speelweide, pony-
rijden, dieren voeren, terras en lunchroom.
Regelmatig activiteiten, zie website.

3. Kinderboerderij ’t Weusthag
Van Alphenstraat 25, Hengelo. 
facebook.com/weusthag.kinderboerderij. 
Leuk voor jong en oud. Bezoek de kinder-
boerderij, ontdek de stal, het erf of de 
weilanden.

4. Kinderboerderij Scholtenhagen
Scholtenhagenweg 25A, Haaksbergen. 
scholtenhagen.nl. 053-5721116. 
Kom konijnen knu� elen, lammetjes aaien, 
geiten voeren of speel in het weitje met 
speeltoestellen. 

81. Van der Poel IJs
Bornestraat 10, Hengelo. 
vanderpoelijs.nl. 074-2912093.

82. IJssalon de Spieker
Grotestraat 6, Markelo. 
cafetariaenijssalondespieker.nl. 0547-388927.

83. IJssalon Uit de Kunst
Grotestraat 55, Diepenheim. 
cafeteriauitdekunst.nl. 0547-352500. 

84. IJscobar d’Olde Smidse
Grotestraat 102, Goor. 
ijscobar.com. 0547-274491. 

85. LekkerLeuk
Weversplein 5, Goor. 
lekkerleuk.nl. 0547-793004. 

86. IJssalon Spoolder
O.L. Vrouwestraat 2, Bentelo. 
spoolder.nl. 0547-292200. 

87. Anne Schep en Softijs 
(naast de Sevenster)
Marktstraat 6, Delden. 
anneschepenso� ijs.nl. 074-3761391. 

88. De Noaber
Goorseweg 1, Markelo. 
facebook.com/denoabermarkelo. 0547-361310. 

89. IJssalon Paul Wilderink
Blankenburgerstraat 11, Haaksbergen. 
ijssalon-paulwilderink.nl. 053-5740490. 

90. IJssalon Menotti
Eibergestraat 23, Haaksbergen. 
ijssalonmeno� i.nl. 053-5722266. 

91. IJs van Winkelman
Broekheurnerweg 52, Buurse. 
cafewinkelman.nl. 053-5696202. 

Naar het theater of de film 

62. Metropool Hengelo
Industrieplein 10, Hengelo. 
metropool.nl. 074-2438000. 
Hier vinden shows plaats met Nationale en 
Internationale artiesten. Bekijk de agenda.

63. De Reggehof | Filmhuis Alleman
De Hö� e 5, Goor. 
reggehof.nl. 0547-284888. 
Beleef de theater- en � lmvoorstellingen.

64. Schouwburg Hengelo
Beursstraat 44, Hengelo. 
schouwburghengelo.nl. 074-2556789. 
Maak het mee! Verschillende optredens van 
musical, muziek of theater geschikt voor het 
hele gezin.

65. Stadscentrum het Parochiehuis
Langestraat 79, Delden. 
stadscentrum-hetparochiehuis.nl. 
074-3767663. 
Ontdek de voorstellingen, � lm, theater en 
nog veel meer. 

66. Movie Unlimited Hengelo
Beekstraat 41, Hengelo. 
hengelo.movieunlimitedbioscopen.nl. 
074-2020222. 
Lekker met hele gezin naar de � lm! 

67. Cultureel Centrum Het Beaufort
Burgemeester de Beaufortplein 1, Markelo. 
hetbeaufort.nl. 0547-769025. 
In schoolvakanties regelmatig � lmvoorstel-
lingen, zie website.

68. Herberg de Pol
Raadhuisstraat 8, Diepenheim. 
herbergdepol.nl. 0547-352911. 
Regelmatig activiteiten voor kinderen, 
zie website voor programma.

69. Theater De Kappen
Blankenburgerstraat 40-42, Haaksbergen. 
dekappen.nl. 053-5730200. 
Bekijk iedere woensdagmiddag een 
kinder� lm.

70. Paintball Twente
Twekkelerweg 337, Hengelo. 
paintballtwente.nl. 
Speel paintball in het bos met twee vlaggen-
kampen en andere kunstmatige obstakels en 
daag je tegenstanders uit!

71. Lasergame Hengelo
Pastoriestraat 33, Hengelo. 
lasergamehengelo.nl. 074-2504204.
Uitgerust met een laserpistool treed je de 
grote arena binnen. Sluipend door de neveli-
ge, mysterieus verlichte gangen, ga je opzoek 
naar de tegenstanders.

72. Yip’s
Oude Molenweg 42-44, Hengelo. 
yips.nl. 074-2428291. 
Bij Yip’s is er van alles te beleven. Je kunt 
er bowlen, darten of poolen. Ook is er een 
escaperoom (vanaf 14 jaar).

73. Het Wapen van Delden
Langestraat 242, Delden. 
wapenvandelden.nl. 074-3761355. 
Zin in een actieve activiteit? Huur één van de 
vier bowlingbanen met automatische score.

74. Escaperoom Hof te Langelo
Aa� inksweg 13, Haaksbergen. 
escaperoomho� elangelo.nl. 06-4278002.
Help jij boer Henk de vloek op de boerderij op 
te lossen? Zet alles op alles in de escaperoom 
en vind de uitweg aan de hand van verrassen-
de puzzels en sloten. 

75. Kanoverhuur Ten Brinke
Den Borgweg 20, Rekken. 
� etsenkanoverhuur.nl. 0545-431626. 
Beleef Twente en de Achterhoek vanuit een 
andere hoek. Stap in de kano en peddel over 
de Berkel. Of doe talloze andere activiteiten 

zoals � etsverhuur, klootschieten, smokkel-
tocht, kindergolf, skelterbaan en indoor-
curling.

76. Jump XL
Nico Maasstraat 8, Hengelo. 
jump-xl.com/nl. 074-3030575. 
Lekker vrij trampolinespringen en tricks 
oefenen op geschakelde trampolinevelden.

77. Spoorfi etsen Hengelo
Kuipersdijk 48A, Hengelo. 
spoor� etsen.nl. 06-30183900. 
Vroeger reden hier stoomtreinen, maar nu 
� ets je er zelf overheen. Het ene moment 
� ets je nog in de stad en even later tussen 
de weilanden of meer dan 8 meter boven het 
water van het Twentekanaal. 

78. De Weijenborg
Spoorstraat 16, Delden. 
deweijenborg.nl. 074-3763079. 
Ook voor kinderen is hier van alles te bele-
ven zoals kickbikeverhuur, (outdoor) escape, 
klootschieten, kompastocht, QR-tocht. Op 
de website staat alle informatie en ook de 
minimale lee� ijd. 

79. Forelderij st. Surplus
Usselerrietweg 50, Enschede. 
forelderij.nl. 053 4282439. 
Drie grote kraakheldere forelvijvers waar je 
kan vissen. Alle benodigdheden kun je huren, 
maar je eigen spullen meenemen kan ook. 

80. Wildenborg
Alsteedseweg 17, Buurse. 
dorpswinkelwildenborg.nl. 053-5696206. 
Huur gemakkelijk en snel je � ets, e-bike, 
tandem, mountainbike, elektrische 
duo� ets of familie� ets (30 personen). 

92. Pannenkoekerie In Den Markenrichter
Rijksweg 18, Ambt Delden. 
pannenkoekerie.nl. 074-3761324. 
Smikkel van een pannenkoek, je kunt kiezen uit 
maar liefst 120 soorten. 

93. Café-Restaurant ‘t Hoogspel
Bornestraat 1, Ambt Delden. 
hoogspel.com. 074-3761344. 
Wie kent ’t Hoogspel op landgoed Twickel niet? 
Geniet van een goede maaltijd en leef je uit in 
de speeltuin.

94. Knetter
Molenstraat 9, Hengelo. 
kne� eronline.nl. 06-38094155. 
Smul lekker van verschillende eigengemaakte 
zoetigheden of versier je eigen cupcake.

95. Kattencafé KatDeau
Anninksweg 31, Hengelo. 
katdeau.nl. 06-31952395. 
Een bijzondere mix van een ka� encafé met 
haarloze sphynxka� en en een knusse winkel.

96. Paviljoen de Ontmoeting
Prins Bernhardplantsoen 1, Hengelo. 
paviljoendeontmoeting.nl. 074-2500883. 
Een heerlijk plekje voor een lekkere lunch of 
high tea. De kinderen kunnen lekker ravo� en in 
de speeltuin. 

97. De Poppe
Holterweg 23, Markelo. 
depoppe.nl. 0547-361206. 
Wat staat hier niet op het kindermenu? Buiten- 
en binnenspeeltuin met speeltoestellen in over-
vloed. Kom daarna bij op het terras met lekker 
wat eten en drinken.

98. De Mölnhöfte
Nijhofweg 5, Diepenheim. 
molnho� e.nl. 0547-351514. 
Geniet van een snack, ijsje, lunch of diner zodat je 
daarna kan ravo� en in de speeltuin met airtram-
poline, waterspeelelement en nog veel meer. 

99. Twentse Bierbrouwerij Proefl okaal 
Haaksbergerstraat 51, Hengelo. 
twentsebierbrouwerij.nl. 074-2500681. 
Terwijl de kinderen spelen in het ‘Twents Blagen-
bos’ kunnen de ouders genieten van een lekkere 
lunch of een eerlijk geprijsd diner. Natuurlijk 
met één van de lekkerstes biertjes van den 
Bierbrouwerij.

100. Landgasthof Haarmühle
Beßlinghook 57, Ahaus- Alstä� e. 
haarmuehle.de/nl/. 0049256793190. 
Ontdek de grote avontuurspeelplaats of ga een 
stukje roeien over de Ahauser Aa. Vanaf het 
terras kijk je op een oude watermolen. 

101. Familierestaurant Hooge Esch
Alsteedseweg 38, Buurse. 
hoogeeschbuurse.nl. 053-5696429. 
Smikkel van een pannenkoek of andere lekkere 
gerechten en leef je uit in de binnen- en buiten-
speeltuin. 

102. Het Wapen van Beckum
Beckumerkerkweg 20, Beckum. 
wapenvanbeckum.nl. 074-3676565. 
Smul van de juniormenukaart, maak de mooiste 
creaties met een kleurplaat en knutselspullen of 
speel in de zomer in de zandbakken op het terras.

103. Restaurant de Watermölle
Watermolenweg 3, Haaksbergen. 
dewatermolle.nl. 053-5729250. 
Ga op speurtocht langs de Buurserbeek en 
neem wat lekkers mee voor onderweg. In de 
buurt: Oostendorper Watermolen en opstap 
Buurserpot.

104. Restaurant de Twee Wezen 
Burg. Jansenplein 23-24, Hengelo. 
detweewezen.nl. 074-2914045. 
Eet een lekker kindermenu en ga daarna met 
de voetjes van de discovloer op zaterdag- en 
zondagmiddag bij de kidsdisco.

105. De Hoeve Markelo 
Hogedijk 8, Markelo. 
dehoevemarkelo.nl. 06-25256170. 
Gezellig en laagdrempelige horeca in het bui-
tengebied van Markelo. Tip: vraag ook naar het 
klootschietarrangement en de wandelroute van 
3 km over de Ka� enberg. 

Het lekkerste ijs 

5. Manege Snorrewind
Borkeldweg 1, Markelo. 
snorrewind.nl. 0547-361471. 
Leuke diverse activiteiten zoals ouder- en 
kind spelletjes middagen, kijk & doe ochtend, 
ponykamp en nog veel meer. Kijk op de web-
site voor de agenda.

6. Ezeltripje
Beukenlaantje 8, Markelo
ezeltripje.nl. 06-28047786. 
Ga er eens op uit met een ezel en wandel over 
de heide, door naald- en loo  ̄ os en over 
de Herikerberg. Tip: neem de goedgevulde 
picknickmand met streekproducten mee voor 
onderweg!

7. Manege- en kampeerboerderij De Barlo
Enterweg 2a, Markelo. 
debarlo.nl. 06-15326891. 
Maak een heerlijke 
buitenrit onder 
begeleiding door 
het Twentse 
landschap.

Op pad met een paard, 
pony of ezel 

Wist je dat er in Haaksbergen, Hengelo en Hof van 
Twente van alles te beleven is voor kinderen? 
Deze kaart laat je zien wat je allemaal kunt doen 
in Zuid-Twente. Ontdek de pareltjes zelf! 
Bekijk haaksbergennatuurlijk.nl, uitinhengelo.nl 
en visithofvantwente.nl voor meer informatie, 
rolstoeltoegankelijkheid en actuele openingstijden.

Schatkaart van Haaksbergen, 
Hengelo en Hof van Twente

Tijd om 
te spelen
in Zuid-Twente

29. Zoutmuseum Delden
Langestraat 30, Delden. 
zoutmuseum.nl. 074-3764546. 
Ontdek met de kinderroute en aan de speel-
tafel het belang van zout.

30. Museumboerderij Wendezoele
Twickelerlaan 14, Ambt Delden. 
wendezoele.nl. 074-3762699. 
Ontdek het boerenleven van toen. Of kom naar 
de speciale kinderspeelmiddagen en demon-
straties. Kijk op de website voor de data. 

31. Museum Hengelo
Beekstraat 51, Hengelo. 
museumhengelo.nl. 074-2594216. 
In dit museum wordt op verschillende manie-
ren de cultuur en geschiedenis van Hengelo in 
beeld gebracht.

32. Oyfo Kunst & Techniek
F. Hazemeijerstraat 300, Hengelo. 
oyfo.nl. 074-2430064. 
Bekijk de prachtige collectie, zet machines zelf 
in beweging, bedien de interactieve wereldbol 
en speel games! 

33. Tichelmuseum Rohaan
Tichelweg 4, Markelo.
tichelwaarkrohaan.nl. 06-20203941. 
Maak een reis door de tijd en ontdek de ge-
schiedenis van de bloeiende leemverwerkende 
industrie die hier ooit gevestigd was. 

34. Museum Eungs Schöppe
Goorseweg 1A, Markelo. 
eungsschoppe.nl. 0547-760015. 
Vraag naar de kinderroute die je op speelse 
wijze laat zien welke kleding mensen vroeger 
droegen en hoe een boerenkeuken eruit zag.

35. Rondleiding op de boerderij
Braamweg 12a, Buurse. 
smelt-lu� ikhedde.com. 053-5695220. 
Tijdens je bezoek vertelt de boerin over haar 
koeien, kalveren, de melkproductie, het voer en 
de melkstal. Én je mag haar alles vragen! 

36. Klompenmuseum ’t Oale Ambacht
Mulderskamp 2c, Goor. 
klompenmuseumgoor.nl. 0547-260529. 
Leer hier alles over klompen, vul de vragenlijst 
in of beschilder je eigen klompen. 

37. Oranjemuseum Nieuwe Haghuis
Prinsendrijk 1, Diepenheim. 
www.oranjemuseumdiepenheim.nl. 0547-351239. 
Ben jij ook helemaal gek van de Koninklijke 
familie? In het museum zijn ruim 2.000 mooie 
en bijzondere oranje items te vinden. 

38. Wagenmakerij v.d. Barg
Bornsevoetpad 1, Ambt Delden. 
074-3762682. 
Bekijk hier de mooie verzameling gereed-
schappen van wagens en koetsen. Op afspraak 
te bezichtigen. 

39. Goors Historisch Museum
Stationslaan 1-3, Goor.
historischgoor.nl. 0547-263519. 
Ontdek hier de historie van Goor. Wie weet lui-
den ze de oude stadshuisklok speciaal voor jou!

40. Huis Verwolde
Jonker Emilelaan 4, Laren. 
glk.nl/verwolde. 0573-401825. 
Ontdek het huis, slinger een knapzak over je 
schouder en ga speuren. 

41. Vaar met de Buurserpot
Watermolenweg, Haaksbergen. 
haaksbergennatuurlijk.nl. 053-5722811. 
Vaar mee met de schipper en luister naar de 
spannende verhalen over het vrachtscheepje. 
En als je het leuk vindt, mag je zelf ook even 
schipper zijn! 

42. Educatief Centrum Schaapskooi
Schapendri�  11, Haaksbergen. 
schaapskuddehaaksbergen.nl. 
Bezoek de schaapsherder en leer alles over 
schapen met de quiz of op de smart table.

43. Museum Buurtspoorweg
Stationsstraat 3, Haaksbergen. 
museumbuurtspoorweg.nl. 053-5721516. 
Ga op ontdekkingstocht met Jack de Stations-
kat door het station of maak een rit met de 
stoomtrein. 

44. Groencentrum Buurse
Broekheurnerweg 35, Buurse. 
groencentrumbuurse.nl. 053-5696322. 
Leer alles over planten, kriebelbeestjes en het 
buitenleven of ga spelen in de ontdekkingstuin. 

45. Museum Electro- Radio Nostalgie
Johan Wagenaarstraat 20, Hengelo. 
radiomuseum-hengelo.nl. 074-2909443. 
Een van de kleinste musea van Nederland, 
bewonder hier een verzameling van meer dan 
400 radio’s.

46. Noordmolen Twickel
Noordmolen 5, Ambt Delden. 
Parkeren aan Twickelerlaan 6 in Delden.
noordmolen-twickel.nl. 074-3761772. 
Leer hier alles over de werking van deze 
watermolen en ontdek hoe van lijnzaad, olie 
wordt geslagen.

47. Informatieboerderij ’n Witten
Borkeldweg 17, Markelo. 
Hier krijg je alle uitleg over De Borkeld. 
Zoek ook de herder met zijn kudde op bij de 
nabij gelegen schaapskooi.

48. Kasteel Warmelo
Stedeke 11, Diepenheim. Ingang en 
parkeerplaats zijn aan de Borculoseweg.  
kasteelwarmelo.nl. 0547-352547. 
Struinen door de tuin van dit kasteel. Kijk niet 
op als er ineens een zandsculptuur voor je neus 
staat. Mei tot oktober open, zie website. 

49. Watermolen Olde Meule
Olde Meulenweg 4, Hengelo. 
Bekijk de molen van april tm oktober elke 1e en 
3e zondag van de maand van 12 tm 16 uur of op 
afspraak voor groepen. 

50. Twents Schaatsmuseum
Boekeloseweg 1, Hengelo. 
06-20109036. 
Schaatslie³ ebber? Bezoek dan eens dit kleine 
nieuwe museum en leer alles over schaatsen. 

51. Oostendorper Watermolen
Watermolenweg 3, Haaksbergen. 
haaksbergsemolens.nl. 053-5722811. 
Kom d’r in, ontdek deze molen van binnen.

52. Watermolen Den Haller
Watermolenweg 32, Diepenheim. 
watermolendenhaller.nl
De oudste watermolen van Nederland boven de 
grote rivieren. 

53. Braakmolen 
Mulderskamp 2b, Goor
braakmolen.nl. 06-55188041
Windkorenmolen van 22 meter hoog. 

54. Molen van Buursink
Stationsstraat 33, Markelo.
molenvanbuursink.nl. 0547-363069.
Ontdek deze molen en vergeet niet om pannen-
koekmix mee te nemen voor thuis!

55. Twickeler Houtzaagmolen 
Zaagmolenweg 1, Delden. 
zaagmolen.nl. 074-3763736. 
Ontdek hoe dikke bomen tot balken en planken 
werden verzaagd.Spetteren in het water 

56. Zwembad de Vijf Heuvels
Potdijk 5, Markelo. 
zwembaddevij³ euvels.nl. 0547-361794. 
Binnen- en buitenbad met to� e speelelemen-
ten en regelmatig op vrijdagavond een speci-
ale activiteit voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Kijk op de website voor meer informatie. 

57. Twentebad
Lage Weide 3, Hengelo. 
twentebad.nl. 074-2434241. 
Het grootste zwemcentrum van Twente met 
dubbele glijbaana� ractie en 6 meter hoge 
Waterclimbing klimwand.

58. Zwembad de Wilder
Scholtenhagenweg 32, Haaksbergen. 
optisport.nl/wilder. 053-5721115. 
Leef je uit in het subtropisch zwemparadijs. 
Glij van de vernieuwde glijbaan. Met een 
beetje geluk ligt de stormbaan in het water.

59. Zwembad de Mors
De Mors 4, Delden
zwembad-demors.nl. 074-3762187. 
Ruim opgezet buitenbad met ligweide. 
Voor de kleintjes een peuterbad, glijbaan 
en sproeiende paddenstoel. Maar ook voor 
oudere kinderen genoeg vertier: glijbanen, 
spuitobjecten en duikplanken. Geopend van 
mei tot september, zie website. 

60. Tuindorpbad
Vijverlaan 63, Hengelo. 
tuindorpbad.nl. 074-2917593. 
Natuurbad in de historische wijk Tuindorp 
met zandstrand en drijfvlo� en. 

61. ’t Grasbroek
Grasbroekweg 1, Bornerbroek. 
grasbroek.nl. 074-3841827. 
Zwemmen in natuurwater en genieten op het 
strand. 

Voor de échte waaghalzen! 

Lekker smullen 

Beestenboel 
op de boerderij 

Op ontdekkingstocht 

Golfen op zijn 
Twents 

Tijd om te spelen

106. Spellenboerderij de Smitshoeve
Rijssenseweg 31, Markelo. 
desmitshoeve.nl. 0547-362713. 
Speel een potje weidegolf, voetgolf of een 
partij discgolf waarbij je met een frisbee 
moet ‘pu� en’ en nog vele andere activiteiten. 

107. Twentekiek
Grote Looweg 9, Ambt Delden. 
klompjesgolf.com wc-borstelwerpen.nl. 
074-3841434. 
Daag iemand uit! Laat je vaardigheden zien 
met klompjesgolf of WC-borstelwerpen. 

108. Pitch&Putt Twente
Hengevelderweg 3, Diepenheim. 
pitch-pu� -twente.nl. 0547-351990. 
Ontdek de meest uitdagende baan van Over-
ijssel met golf of voetgolf.

109. Golfpark Het Langeloo
Hasseltweg 5, Haaksbergen. 
hetlangeloo.nl. 053-5722255. 
Speel een potje golf of footgolf! Met footgolf 
trap je de bal af en probeer je de bal in zo 
min mogelijk slagen in de hole te spelen. 

110. Twentsche Golfclub
Almelosestraat 17, Ambt Delden. 
twentschegolfclub.nl. 074-3841167. 
Voor kinderen vanaf 7 jaar is er iedere zon-
dagochtend jeugdles. Kom vrijblijvend een 
keer kijken, vooraf aanmelden. 

111. Golfclub Driene
Morshoekweg 16, Hengelo. 
golfclubdriene.nl. 074- 2508466. 
Deze mooie bijna een eeuw oude 9 holes 
gol  ̄ aan behoort tot de absolute top van 
Nederland. Geniet na een rondje golf ook in 
het gezellige clubhuis van een hapje of een 
drankje. 

112. Golfbaan de Lage Mors 
Sportlaan 7, Delden. 
gol  ̄ aanlagemors.nl. 074-3777600. 
Daag je tegenstander uit met een potje Supa 
Golf of Footgolf! Golf-ervaring is niet nodig. 
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Meer speeltijd
8. Herberg de Pot
Potdijk 9, Markelo. 
herbergdepot.nl. 0547-361342. 
Een fantastische plek met een klassieke 
speeltuin voor uren speelplezier of een kop 
koµ  e in het café of op het terras.

9. Kinderspeelboerderij ’t Höfke
Suetersweg 17, Bentelo. 
kinderspeelboerderij.nl. 0547-292354.
Buiten- en binnenspeeltuin met o.a. trampoli-
nes, skelters, drakenglijbaan, luchtkussen,
bouwhoek. Zithoek voor (groot)ouders. 

10. Beleefbos Weusthag
Van Alphenstraat 15A, Hengelo. 
ivn.nl/afdeling/hengelo. 
Ga op ontdekkingstocht. Ren, spring, klim
over heuvels en stapstammen. Kruip door de 
buis of wandel naar de uitkijktoren. 

11. Attractiepark De Waarbeek
Twekkelerweg 327, Hengelo. 
waarbeek.nl. 074-8200250.
Met a� racties zoals de Rupsbaan, de Hully
Gully, Swingmill en Tea Cups. Maak ook een 
ritje in de rodelbaan, de oudste achtbaan van 
de Benelux. 

12. Speeltuin ’t Lansink
Twijnstraat 6-8, Hengelo. 
wijkcentrumlansink.nl. 074-2914208. 
Een van de oudste speeltuinen van Hengelo. Ook 
voor kinderen met een beperking.

13. Aparthotel Delden
Sportlaan 7, Delden. 
aparthoteldelden.nl. 074-3777666. 
Binnenspeeltuin met o.a. klautertoestellen, 
klimtoren, bowlen en mini-bioscoop.

14. Natuurvriendenhuis Den Broam
Alsteedseweg 73, Buurse. 
denbroam.nivon.nl. 088-0990955. 
Vanaf half mei 2021. Leef je uit in de
zandbak, waterspeelplaats, mini openlucht-
theater en klimbos. Of bouw je eigen hut!

15. ’t Stien’nboer
Scholtenhagenweg 42, Haaksbergen. 
stiennboer.nl. 053-5722610. 
Binnenspeeltuin (ballenbak, springkussens, 
interactieve speelwand), midgetgolf en 
binnen-en buitenzwembad met peuterbad.

16. Maisdoolhof Buurse
Meijersgaardenweg 5, Buurse. 
haaksbergennatuurlijk.nl. 06-30220160. 
Dwalen in het maisdool³ of met uitkijktoren 
of leef je uit in de speeltuin.

17. De Beleverij
Oude Boekeloseweg 31, Hengelo. 
debeleverij.nl. 06-46055546. 
Walhalla van E-sports, Sjoeterz en Fundays.
De kinderen kunnen zich hier uren vermaken.

18. De Dondersteen
Wemenstraat 18, Hengelo. 
de-dondersteen.nl. 074-2595030. 
Doe mee met één van de spelmiddagen. Ook 
verkoop van spelletjes.

19. Bike- en Belevingspark Doesgoor
Parkeren aan Pluvierstraat, Goor. 
Verbeter je vaardigheden op de mountainbike, 
train op je eigen niveau. Of wandel eens door 
het park.

20. BinnensteBuitenBos
Kuimgaarden 15, Diepenheim. 
binnenstebuitenbos.nl. 
Unieke speeloase met water, een podium, een 
vuurplek, eetbaar en bruikbaar groen.

21. Bengeltjes Speeldorp
Esrein 21, Hengelo. 
bengeltjes.nl. 074-2508913. 
Grote indoor-speeltuin met glijbanen, ballen-
bakken, slingertouwen en nog veel meer. 

22. Skatepark Industrieplein
Industrieplein, Hengelo. 
Pak je skates of skateboard en doe je tricks in 
de bowl, over de spineramp en de andere obsta-
kels. Geschikt voor beginners en gevorderden.

23. Prins Bernhardplantsoen
Prins Bernhardplantsoen 1, Hengelo. 
Speel aan de rand van het centrum in de modder, 
geniet in de rozentuin of picknick aan het water.

24. Watertorenpark
Watertorenlaan 65, Hengelo.
Leef je uit in het park met natuurlijke speel-
toestellen, of roets van de kabelbaan!

25. Boomtuin Diepenheim
Deventerdijk, Diepenheim. 
kunstvereniging.nl/de-tuinen-van-diepenheim/
de-boomtuin/. 
Beklim de wenteltrap langs de stam van de 
oude eik. Geniet van het mooie uitzicht en je 
kunt daar fantastisch picknicken!

26. Ontmoetingspark de Koppel
Dr. C.A.J. Quantstraat 79, Diepenheim. medio 
2021 geopend
Een paradijs voor kinderen. Spelen in het zand, 
zwaaien aan het touw of kruipen door de duiker.

27. Ter Huurne Hollandmarkt
Alsteedseweg 64, Buurse. 
terhuurne.nl. 053-5693569. 
Spelen, hapje eten en winkelen. Suizen in de kabel-
baan, rijden in een oldtimer, midgetgolf en meer.

28. Erve Brooks
Broekhuisdijk 5, Gelselaar. 
erve-brooks.nl. 0545-481371.
Beleef het blotevoetenland en avonturenpad,
ravot in de speeltuin of ontdek het museum.
Schuif daarna aan in de pannenkoekenboerderij.

Smullen in Markelo
Uit eten in Markelo is voor kinderen nu 
nog leuker met de nieuwe placemat. Daarop 
zijn de toeristische blikvangers van 
Markelo getekend om in te kleuren. 
Op de achterkant staan meerdere puzzels 
en kunnen kleine kunstenaars zich uitleven 
met potloden en sti� en. Kijk op 
visithofvantwente.nl voor de restaurants.
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Voor meer informatie en online routes kijk op haaksbergennatuurlijk.nl, 
uitinhengelo.nl en visithofvantwente.nl. Of plan je eigen route met de 
online routeplanners voor � ets, wandel, mountainbike en paard. Routes 
zijn ook verkrijgbaar bij de VVV- en toeristische informatiepunten. 

TIJD OM TE SLAPEN!
Moe geworden van al dat spelen? Blijf slapen, er is plek zat! Wat dacht 
je van slapen in een tipi tent of in een pipowagen? Kamperen bij de 
boer of op een camping. Of logeer je liever in een gezellig familie-
hotel of op een vakantiepark? Er is keuze genoeg. Bekijk het overzicht 
met kindvriendelijke accommodaties op haaksbergennnatuurlijk.nl, 
uitinhengelo.nl en visithofvantwente.nl. 

ONZE VIER FAVORIETE KINDERROUTES! 
1.   Het Amaliapad (3 km). Startlocatie: Oranjemuseum Nieuwe Haghuis Prinsendijk 1, Diepenheim.
 2.   Wandelen door Waterpark Het Lankheet (5,3 km). Startlocatie: TIP, Scholtenhagenweg 46, Haaksbergen. 
3.   Stadswandeling Hengelo (4 km). Startlocatie: Markt 8, Hengelo.
4.  Het Vlonderpad op landgoed Twickel, Ambt Delden. Dit pad is een belevenis voor kinderen. 

Onderdeel van de Umfassungsweg (ca. 11 km), zie twickel.nl.
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