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Welkom

Naast de vele (sport-)verenigingen zijn er de prachtige 
fiets- en wandelpaden en hebben we sinds kort - naast 
een fantastische mountainbikeroute - ook een heuse 
bootcamproute.

De meer dan 800 jaren geschiedenis is terug te vinden in  
de grote aantallen rijks- en gemeentemonumenten. Prachtige 
oude boerderijen, indrukwekkende kerken en statige 
herenhuizen. De muziekkoepel op park Het Scholtenhagen 
is zo’n monument. Hier hebben meerdere festivals hun plek 
gevonden en schalt op Koningsdag blues door de boxen.  
Allemaal ingrediënten voor een gezellig samen zijn met  
onze noabers. 

Ondanks de hoge leeftijd zijn wij als dorp met de tijd 
meegegaan. Een modern zwembad, een breed scala 
aan sportfaciliteiten, een ruim aanbod aan voorzieningen 
en natuurlijk onze afwisselende natuur. Buurserzand, 
Haaksbergerveen, Witte Veen en Het Lankheet: vier 
natuurgebieden in Haaksbergen met elk een eigen karakter. 
Een wandeling en/of fietstocht door deze gebieden is een 
must tijdens een verblijf in Haaksbergen. En onderweg  
even uitrusten op een terras? Horecagelegenheden zijn  
er te over. 

Laat je verrassen door het aanbod aan activiteiten,  
we ontmoeten je graag in Haaksbergen natuurlijk!

In 1988 vierden wij het 800-jarig bestaan van Haaksbergen, waarmee Haaksbergen  
één van de oudste plaatsen is in Twente. Dit werd toen gevierd met tal van activiteiten, 
waarbij grote nadruk werd gelegd op de sportiviteit. Nu, meer dan 30 jaar later, is het 
sportief zijn nog steeds één van de grote pijlers in ons dorp.

in Haaksbergen
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Buurserzand
Hou je van een afwisselend landschap dan zou ik zeker 
naar het Buurserzand gaan. De kleur van de paarse heide 
in de zomer, de stilte onderbroken door het geroffel van de 
groene specht. Er bloeien nog zeldzame klokjesgentianen 
en met een beetje geluk sta je oog in oog met een ree. 
Het landschap met de eeuwenoude jeneverbesstruiken, de 
bossen, de vennen en los hoes de Bommelas, verrast je bij 
elke stap. Uitkijkpunt Rietschot is een perfecte plek om vogels 
te spotten. Je hebt daar een mooi panorama over de heide. 
Het Buursermeertje nodigt uit voor een pauze en is ideaal om 
’s zomers pootje te baden. Vergeet vooral niet jezelf achteraf 
te belonen bij ons infocentrum De Wakel en trakteer jezelf 
op een kop koffie met een overheerlijk appeltaartje van de 
hulpboeren van zorgboerderij Erve Meijerinkbroek. En neem 
als aandenken een zakje lekkere handgemaakte chocoliefjes 
mee van de JP van den Bent stichting.

Witte Veen
Het Witte Veen is weer compleet anders. Een grensover-
schrijdend hoogveengebied waar vroeger veel smokkelaars 
hun brood verdienden. Enkele smokkelroutes zijn nu 
wandelroutes en zo loop je via oude paden en grensstenen 
van Nederland naar Duitsland en weer terug.  
De kans is groot dat je onderweg de kudde Schotse 
Hooglanders treft, die er al grazend voor zorgen dat het 
gebied open blijft. In het Witte Veen verdwaal je in de tijd. 
Hier loop je door een grensstreek waar je het landschap 
van vroeger nog ervaart. Oude zandwegen, eikenlanen, hei, 
bos, veen en water wisselen elkaar voortdurend af. Met de 
historische Haarmühle in Duitsland als sfeervol startpunt.  
In het veen liggen ook enkele veenplassen waar je vaak 
water- en oevervogels ziet, zoals de slob- en kuifeend, 
dodaars en de groenpootruiter.

Grintenbosch
Wie van de Engelse landschapsstijl houdt, moet zeker het 
Grintenbosch bezoeken! Aan de rand van Haaksbergen 
ligt dit prachtig aangelegde bos met veel verschillende 
boomsoorten. Ideaal voor een kort bezoek. Overzichtelijk, 
rolstoelvriendelijk, dus ook ideaal voor buggy’s.

De Wakelexpress
Heb je er wel eens aan gedacht om door de natuur te 
worden gereden? In het Buurserzand kan dat. Neem 
plaats in de elektrokar en laat je door het Buurserzand 
en Haaksbergerveen rijden. Het landschap trekt als een 
groot panorama aan je voorbij. Onderweg vertellen onze 
gidsen alles over de omgeving, je neemt een kijkje in los 
hoes De Bommelas en geniet van het uitzichtpunt bij de 
Steenhaarplassen. 

Een bezoek aan Haaksbergen is eigenlijk alleen maar compleet 
als je ook een bezoek brengt aan het afwisselende buitengebied. 
Natuurmonumenten beheert de gebieden. 

IN HET BUITENGEBIED VAN HAAKSBERGEN 

hoor je de stilte
Tot gauw!

Boswachter Ellen

Wil je eerst nog wat meer info voor je een  
keuze maakt? Kijk dan op onze website:  
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
buurserzand

Tip
Schotse-HooglanderWitteveen Buurserzand, Bommelas

Witte veen

Bastbok tussen de
jenverbessen

NATUUR
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Adders, veenpluis, rietgors….
Drassig hoogveen en weidse heidevelden, afgewisseld door 
bosjes en graslanden. In de verte graast een kudde schapen. 
Kikkers kwaken in een verscholen poeltje. De rietgors zingt 
in een rietkraag. Een ontwakende adder warmt op in de 
ochtendzon. Mannetjes heikikkers kleuren felblauw om een 
vrouwtje te lokken. Overal groeit zonnedauw, veenmos en 
wollegras. Libellen en muggen trekken boomvalken aan.

Vergeten veen
Je kunt er ronddwalen en niemand tegenkomen. Net als 
vroeger lijkt dit vergeten land, niemandsland op de grens 
van Nederland en Duitsland. Vergeten is dit veen zeker 
niet! Het is immers één van de laatste restanten hoogveen 
in Nederland. Alles wordt er aan gedaan om dit in stand te 
houden en om achteruitgang in flora en fauna te stoppen. 
Water speelt bij dit herstel een zeer belangrijke rol. Dankzij 
een uitgekiend waterhuishoudingssysteem ontstaat er een 
constante waterspiegel. Het veen krijgt hierdoor een kans 
zich te blijven ontwikkelen.

Nuttig graaswerk
Schapen van de Schaapskudde dragen hun steentje bij in 
het beheer. Schapen zijn er heel goed in om gras tussen de 
heide uit te knabbelen en andere snel groeiende planten als 
het pijpenstrootje en de adelaarsvaren in toom te houden. 
Hoogveensoorten zoals veenmos kunnen zo weer beter 
gedijen. Na gedane arbeid keren de schapen terug naar 
hun thuis, de moderne schaapskooi aan de rand van het 
Haaksbergerveen. De voormalige ‘schaopschot’ op het erf 
doet dienst als educatief centrum en rustpunt voor een kopje 
koffie of frisje.

Ingenieus met water
Water, daar werd én wordt op Het Lankheet nog altijd slim 
gebruik van gemaakt. In de middeleeuwen al, ontdekten 
boeren uit dit gebied dat het water uit de beken veel kalk, 
mineralen en ander waardevolle voedingsstoffen bevatte 
voor hun land. Met behulp van wallen, dammen, greppels 
en watergangen leidden de boeren dit voedselrijke water 
uit de beek naar hun weidegronden en lieten deze ermee 
overstromen. De vruchtbaarheid van het land en daarmee 
de oogstopbrengst verbeterden aanzienlijk. Nóg een 
voordeel was: het water joeg schadelijke insecten en mollen 
weg. Ingenieus toch van de boeren destijds! Dit bewezen 
vloeiweidensysteem heeft het Lankheet in ere hersteld. Goed 
voor de natuur, een mooi beleefbaar stukje erfgoed blijft 
bewaard.

Zuiver
De onderling verbonden rietvelden op het landgoed vormen 
samen een natuurlijk filter. Water uit de nabijgelegen 
Buurserbeek stroomt door deze rietbassins, het riet filtert 
schadelijke stoffen uit dit water. Op de plek waar het 
gezuiverde water uit de rietvelden samenkomt, liggen twee 
niervormige vijvers die als yin en yang figuren in elkaar 
grijpen. Enigszins opmerkelijk is de naam ‘Kidney Pools’ 

voor dit kunstwerk. Deze poelen worden gevoed met al 
gezuiverd water. Fysiologisch bekeken hebben ze de functie 
van de blaas en niet van de nier. Maar ja, ‘blaaspoel’? Dan 
klinkt ‘Kidney Pools’ leuker. Tussen de twee vijvers slingert 
een wandelpad van stapstenen. Ideale ‘speelstenen’ voor 
kinderen, over het water springen van de ene naar de 
andere..

Het LankheetHaaksbergerveen
Tussen de Twentse Buurserbeek en de Achterhoekse Berkel ligt een aparte 
wereld met een eigen karakter en verhaal. ‘Oale grond’, door de eeuwen heen 
veranderd door natuur en mens, bedoeld en onbedoeld. Bos, heide, beekjes, 
vennen, karakteristieke boerderijen, hooilanden, oude essen en rietvelden.  
Heden en verleden gaan hand in hand op Landgoed Het Lankheet.

LANDGOED

De wegen en vlonders maken het Haaksberger- 
veen goed toegankelijk. In natte periodes is 
watervast schoeisel aan te raden. Én pas op 
voor verraderlijke drijftillen, waarin je zomaar 
kan verdwijnen. 

Tip

Verlangen naar Het Lankheet? Wandelfanaat 
Marko (bestemmingbuitenlucht.nl) ging samen 
met Wim Oltwater, gids van Het Lankeet aan 
de wandel in Het Lankheet. Lees zijn ervaring 
op pagina 23.

Tip

Zuivering en balans tussen 
mens en natuur, kunstzinnig 
verbeeld door de Schotse 
Landschapsarchitect  
Jim Buchanan.Lavendel heide

Komt dat zie
n!

Waterpark Het Lankheet

Gentiaan blauwtje

NATUUR
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De idyllische omgeving van de Buurserbeek in de buurschap 
Honesch is het domein van de Oostendorper watermolen. 
Dit rijksmonument bestaat uit een oliemolen op de ene 
oever en op de andere walkant een korenmolen. Een unieke 
combinatie en beide zijn ook nog eens in bedrijf! Tussen 
kanjers van molenstenen wordt graan tot meel gemalen.  
De bakker bakt er het lekkerste molenbrood van. Uit 
lijnzaad en koolzaad wordt olie geslagen, een fascinerend 
schouwspel. Ooit aan de rand maar nu midden in het dorp 
staat De Korenbloem, een achtkantige stellingmolen. Ook 
hier wordt graan gemalen op authentieke wijze, maar dan 
voor veevoer. 

Wieken of schoepenraderen, machtig is het om te ervaren 
hoe oerkrachten de imposante houten tandwielen en assen 
voortbewegen. De geluiden, de geuren, de vrijwillige 
molenaars met passie voor hun primitieve ambacht. Maak 
gerust even een praatje. Kijk rond op de omgang van De 
Korenbloem of klim naar de hoogste verdieping. Of loop 
mee met een gids die alle geheimen van de molen onthult. 

Om de kas te spekken zijn eerlijke molenproducten 
verkrijgbaar, zoals lijnolie en meel. Kun je thuis nog eens 
nagenieten met een knapperige molenpannenkoek.OOSTENDORPER WATERMOLEN / WINDMOLEN DE KORENBLOEM

Ze staan er al eeuwenlang, ieder op zijn eigen plek: windmolen De Korenbloem (1798) 
en de Oostendorper watermolen (1548). Twee pronkstukken, maar gewoon zichzelf, 
wars van hightech en nog altijd aangedreven door respectievelijk wind en water.  
Een club enthousiaste vrijwilligers houdt de molens in beweging. 

aangedreven 
door oerkrachten

Walter Knippers, molenaar De Korenbloem

Je staat als het 
ware midden in een 

houten motor.

Als een zilveren lint meandert de Buurserbeek door het landschap. Een fraai herstelplan, 
met oog voor waterbeheer én natuur, heeft het stroomgebied klimaatrobuust gemaakt. 
Sinds mensenheugenis is de Buurserbeek de levensader van Haaksbergen. Boeren 
gebruikten het water om hun gronden te bevloeien. Huisvrouwen deden er de was. 
Grote lappen textiel, ‘vers’ van de weefgetouwen, werden gebleekt op velden langs 
de beek. Zwemmen en roeien brachten een hoop plezier. Dat de Buurserbeek ooit 
onderdeel was van een drukke vaarverbinding tussen het Duitse Münsterland en 
Deventer is minder bekend. Met kleine platbodems werden goederen vervoerd als 
poteerde (witte klei), brandewijn en linnen. Haaksbergen heeft een heuse replica van 
zo’n platbodem in de vaart: de Buurserpot. Een vaartocht over de Buurserbeek met dit 
(fluisterstille) scheepje is écht een belevenis. Superrelaxed, terwijl de schipper je bijpraat 
met (sterke) verhalen over de historie van de beek.

DE BUURSERBEEK:

altijd in beweging

Dit is écht 

een ware
belevenis!

Oostendorper watermolen

De Buurserpot

Gemalen graan op
authentieke wijze

HISTORIE & CULTUREEL ERFGOED
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De stoomfluit galmt over het perron, dampend en 
sissend komt de kolossale locomotief in beweging.  
Bij de MBS reis je 140 jaar terug in de tijd, toen 
stoom nog heel gewoon was. 

De aanleg van de GOLS spoorlijn eind 19e eeuw geeft de 
regio een boost. Ook Haaksbergen, waar de textielindustrie 
floreert. Stoomlocs met wagons vol goederen en 
grondstoffen rijden af en aan. En het woon-werkverkeer van 
de arbeiders gaat ineens een stuk sneller. 

Op het historische spoorwegemplacement van de MBS komt 
deze sfeer van weleer helemaal tot leven. Je waant je in een 
andere wereld. Het monumentale stationsgebouw (1884), 
het authentiek ingerichte perron met voetgangersbrug, de 
werkplaats en het treinendepot. Dit alles vormt het decor 
voor klassieke krachtpatsers op stoom (en diesel). Met de 

museumtrein maak je een reis door de geschiedenis. 
Waar komt al die damp vandaan? En wat doen de stoker 
en de machinist daar in hun cabine? Steek je hoofd uit het 
raam, voel de wind in je gezicht. Onderweg op rails door het 
landelijke gebied tussen Haaksbergen en Boekelo. Bewonder 
de bijzondere collectie antiek spoorwegmaterieel op beide 
stations. Maak kennis met de Navizence, de Cockerill, de 
Kikker en de Wismar railbus. En met de bevlogenheid van al 
die gastvrije vrijwilligers.

Naast de dienstregeling in het rijseizoen en leuke 
arrangementen biedt de MBS tal van evenementen en 
activiteiten voor jong en oud. En ondertussen timmert de 
organisatie stevig aan de weg richting ‘Twents Museum van 
de IJzeren eeuw’.

Haaksbergen heeft hart voor streekeigen tradities. Ook hier 
zijn het gedreven vrijwilligers die de kar trekken. 
Zo worden aan het eind van de winter her en der zogeheten 
poasboakes opgeworpen. De enorme stapels snoeihout 
staan de avond van de eerste paasdag in lichterlaaie. 
Vaak ontstoken door de oudste inwoner uit de buurschap. 
Tegenwoordig is het paasvuur een gezellig volksvermaak 
dat veel publiek trekt. In een ver verleden luidden de 
vreugdevuren het groeiseizoen in, waarbij de as voor 
vruchtbare akkers zorgde. 

Rond de zonnewende (kortste dag van het jaar) is de tijd rijp 
voor een ander gebruik: midwinterhoornblazen. Vanaf de 
eerste zondag van de advent (en geen dag eerder!) tot en 
met Driekoningen (6 januari) klinkt d’n oald’n roop over de 
velden. Een melancholisch geluid, dat de geesten van het 
duister moest verdrijven, een roep om licht. 

De Hoksebargse Mirreweenterhoornbloazers zetten deze 
traditie met verve voort.

Gezellig volk
svermaak!

MUSEUM BUURTSPOORWEG

té gekke tijdreis 
op stoomLevendige tradities

Nino Breukers, machinist MBS

Met z’n allen hebben 
we er plezier in om 

mensen een leuke dag 
te bezorgen.

Haaksbergen, dan denk je al gauw aan textiel 
en boeren. Sporen uit dit rijke verleden zijn nog 
zichtbaar, in het dorpshart én in het buitengebied. 
Textielfabrikanten lieten fabrieken bouwen, statige 
villa’s, kneuterige arbeidershuisjes en boerenhoeves. 
Natuurterreinen kochten ze aan voor de eigen jacht, 
maar ook voor de fabrieksarbeiders om te ontspannen. 
Op de bovenverdieping van Theeschenkerij Jordaan 
is een permanente expositie over de Haaksbergse 
textielhistorie. 

Het Haaksbergse buitengebied mag zichzelf gelukkig 
prijzen met schitterende monumentale boerenerven. 
Verscholen in het groen of gelegen aan de rand van een 

es worden ze gekoesterd door de bewoners. Pareltjes 
in het landschap zijn het! Vaak gerestaureerd en in 
gebruik als woonboerderij, soms nog als boerenbedrijf. 
Streekeigen erfbeplanting maakt het plaatje compleet.
Meer weten over de geschiedenis van Haaksbergen? 
Dan moet je echt bij de plaatselijke Historische Kring 
(HKH) zijn! In de zomermaanden verzorgen gidsen van 
de HKH dorpswandelingen door hartje Haaksbergen. 
De bijna twee uur durende tocht voert langs historische 
panden, kerken, straten en andere plekken 
met een verhaal.

Sporen…

Op de fiets langs boerenerven 
met de Arfgood fietsroute (30 km)  
www.haaksbergennatuurlijk.nl 

scan de
QR code

Meer weten
?
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Zeg je Haaksbergen, dan zeg je SPORT en NATUUR. De schitterende omgeving,  
waar bossen, heidevelden, beken en boerenland altijd dichtbij zijn. Het mega-netwerk 
van prima onderhouden wandel-, fiets-, MTB- en ruiterpaden. Puike sportaccommodaties, 
gastvrije horeca. Bewegen, genieten, bijtanken, ontspannen en gezonde leefstijl. 
Voor deze bruisende combi moet je écht in Haaksbergen zijn.

Of je nou jong bent of misschien al een tikje ouder, het groene buitengebied nodigt uit 
tot tal van sportieve outdoor-activiteiten. Trek jij je wandelschoenen aan of ben je meer 
van de running boots? Spring jij op je mountainbike of pak je liever de (elektrische) fiets? 
Zadel jij je paard op voor een buitenrit of ben jij op je best als koetsier? Waar je ook 
voor kiest, een actieve tocht in de Haaksbergse buitenlucht geeft energie. Toe aan een 
verwenmoment? Smullen aan een picknicktafel van je eigen broodjes. Benen strekken bij 
één van de vele Rustpunten. Genieten van een gezonde lunch of een uitstekend diner. 
Haaksbergen heeft het. 

Het was plaatselijk textielfabrikant Willem Hendrik Jordaan die in 1902 het Scholtenhagen schonk aan de Haaksbergse 
samenleving. Zijn idee: een volkspark, waar iedereen ontspanning vindt. Dat is helemaal gelukt! Al meer dan een 
eeuw is ‘zijn’ park volop in gebruik voor allerlei vormen van recreatie. Met sporten als atletiek, voetbal, tennis, hockey, 
golf en schietsport, skeeleren/schaatsen. Er is een overdekt golfslagbad, een kinderboerderij, kampeerterreinen, een 
muziekkoepel, recreatievijver en horeca. Het Scholtenhagen is opgenomen in verschillende routenetwerken, de natuur 
ligt om de hoek. Wat een fantastische omgeving voor één- of meerdaagse groepsactiviteiten. Bedrijfsuitje, teambuilding, 
congres, schoolreis, familiedag? Met alles erop en eraan? Succes verzekerd in Park Groot Scholtenhagen!  

De Haaksbergse evenementenkalender staat bol van sportieve activiteiten. Leukom naar 
te kijken, nóg leuker om mee te doen. Het hele jaar door zijn er (thema)wandeltochten. 
De lente wordt steevast ingeluid met de Engelse Mijlenloop. In juni staat de 
avondwandel4daagse op het programma, gevolgd door de fiets4daagse. Verder zijn er 
meerdere hardloopevents en heeft Haaksbergen zijn eigen Run-bike-run. En wat te denken 
van het bruisende wandelweekend in september, met onder meer de Internationale 
Twentse Kennedymars. De plaatselijke ruiterverenigingen organiseren paardenconcoursen 
(springen én dressuur) en menwedstrijden. Verder heeft Haaksbergen een puike 
fietscrossbaan waar bloedstollende nationale en internationale 
wedstrijden worden verreden.  Kortom: Haaksbergen is altijd in 
beweging.

• (Thema)wandeltochten

• Engelse Mijlenloop

• Avondwandel4daagse

• Fiets4daagse

• Run-bike-run

• Bruisende wandelweekenden

• Twentse Kennedymars

• Paardenconcoursen

• Nationale en internationale  
 fietscrosswedstrijden

Aan de wandel
Eindeloos dwalen door de natuur van het Buurserzand, 
Witte Veen, Haaksbergerveen of Het Lankheet. Dat is 
helemaal Haaksbergen. Er zijn tal van gemarkeerde routes 
uitgestippeld, van een klein maar fijn ommetje (ideetje 
met kids…?) tot kilometerslange tochten, waarbij je soms 
nauwelijks iemand tegenkomt. Struinen langs de bloemrijke 
oevers van de meanderende Buurserbeek is een belevenis. 
En wat te denken van wandelen over de paarse hei? Of door 
het boerenland, met houtwallen en fraaie hoeves. Dat is 
gezond genieten van stilte, van vogels, van rust en van elkaar.

Op de (toer)fiets
Prima begaanbare natuurfietspaden die je langs de mooiste 
plekken voeren. Bijna nergens is het zó goed voor elkaar 
als in Haaksbergen. Dikke pluim dus voor de vrijwilligers 

van de plaatselijke Stichting Rijwielpaden! Met ‘een rondje 
Haaksbergen’ ben je al gauw uren zoet. Onderweg valt echt 
veel te zien. Uitkijkpunten, verstilde vennen, monumentale 
boerenerven, meanderende beekjes. Of pak een terras voor 
een natje en een droogje. Gun jezelf de tijd om even af te 
stappen en te genieten van wat op je af komt. Met hetzelfde 
gemak kies je voor een langere etappe, bijvoorbeeld langs 
knooppunten. Voor je het weet fiets je midden in het Twentse 
land, de Achterhoek of de Duitse grensstreek. Want het 
mooie is: al die routes sluiten prachtig op elkaar aan. 

Speciaal voor mountainbikers
Een ruim 60 kilometer ATB-traject door de landelijke 
omgeving van Haaksbergen – én een stukje Duitsland – 
geeft ruim baan aan mountainbikers. De uitgepijlde route, 
behorend tot de mooiste van Twente, voert over zandwegen, 

bospaden en spannende single-tracks. Voor doorgewinterde 
fietscoureurs heeft het parcours pittige kombochten en 
uitdagende obstakels. Met áltijd een alternatief voor de 
minder ervaren mountainbikers. Iedereen kan zich dus lekker 
uitleven in de buitenlucht. Wie nóg meer kilometers wil 
wegtrappen: geen probleem. Het Haaksbergse traject sluit 
aan op nabijgelegen ATB-routes. Bij elkaar opgeteld ligt 
er in Twente 700 kilometer. Dat houdt je wel een poosje in 
beweging…

Walhalla voor ruiters en menners
Haaksbergen is een waar paardendorp en verwelkomt graag 
ruiters en menners van elders. Wie de natuurrijke omgeving 
te paard wil verkennen, wordt op zijn/haar wenken bediend. 
Naast landelijke weggetjes (met grasbermen) vind je in de 
natuurgebieden speciale zandpaden voor ruiter en koetsier. 
Bovendien zijn deze verbonden met Paardrijnetwerk Twente. 

Handig ook dat Haaksbergen overnachtingsmogelijkheden 
heeft mét paardenstalling. Kom dus gerust wat langer, een 
weekend of een hele week. 

Bootcamp... da’s best buffelen
Fit, fitter, ’t fitst… Voor ware sportfanaten is er sinds 2021 
een spectaculair bootcamp-parcours. Bedacht door een stel 
enthousiastelingen van Atletiekvereniging Haaksbergen. 
Openbaar en dus bedoeld voor iedereen, ongeacht leeftijd 
of ervaring. Het vier kilometer tellende traject 
slingert zich door het groene Park Groot 
Scholtenhagen. Op twaalf plekken 
langs de route tref je in totaal 19 
stoere bootcamptoestellen op je 
pad, variërend in moeilijkheidsgraad. 
En uiteraard veilig! Durf jij de 
uitdaging aan?

PARK GROOT SCHOLTENHAGEN: 

dé schakel tussen sport en natuur 

Sportieve evenementen

Durf jij de 

uitdaging
 aan?

Meer weten
?

Een overzicht van alle sportieve evenementen 
vind je in de online dag-tot-dag agenda op  
www.haaksbergennatuurlijk.nl scan de

QR code

Agenda
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Als fietsliefhebber bent u in Haaksbergen met uw 
neus in de boter gevallen…
Zeker weten! Haaksbergen is een móóie gemeente. Dat heeft 
meegewogen in mijn besluit om op deze baan te solliciteren. 
Het buitengebied kende ik al een béétje van fietstochten. 
Ondertussen heb ik heel wat meer van Haaksbergen ontdekt. 
Zo was ik blij verrast door de vele kilometers aan routes 
die er liggen. Dan zie ik Haaksbergen wel gróót, hè. Dus 
mét de Achterhoek en Duitsland. Op de fiets merk je niets 
van gemeente-, provincie- of landsgrenzen. Dan loopt alles 
vloeiend in elkaar over. 

Wat betekent fietsen voor u?
Met regelmatig sporten zorg ik voor mijn eigen ontspanning. 
Pas rond mijn vijftigste ben ik met fietsen begonnen. 
Daarvoor deed ik aan voetbal, tennis en squash, maar kreeg 
steeds meer last van mijn gewrichten. Hét moment om een 
andere sport te zoeken. Ook vanwege mijn functie. Mijn 
werk gaat altijd voor. Bij een teamsport moet je anderen 
te vaak teleurstellen. Dat wil ik niet. Fietsen is nauwelijks 
blessuregevoelig en past perfect bij mijn leefstijl.

Bent u zo’n wielrenner die fullspeed door de 
omgeving knalt?
Dat niet, maar een beetje vaart maak ik wel. Onderweg ga ik 
volledig op in de natuur. En telkens weer ontdek ik nieuwe 
paadjes. Ik ben een gravelrijder. Vandaar een racefiets met 
profielbanden. Geschikt voor de gele fietspaden, maar ook 
wel voor een bospad of gras. Soms pak ik de mountainbike. 
Want naast de ‘gewone’ fietspaden heeft Haaksbergen een 
mooi ATB-parcours. En ga ik gezellig fietsen met Monique, 
mijn vrouw, dan schakel ik een tandje terug… 

De fietspaden hier zijn top, toch?
Ja, wat een indrukwekkend netwerk van gele gravelpaden! 
Iets waar andere gemeenten jaloers op kunnen zijn. Er 
zit gigantisch veel vrijwilligerswerk achter. De aanleg, het 
onderhoud. Het is zaak om dit in stand te houden richting 
toekomst. Want die fietspaden zijn voor Haaksbergen van 
onschatbare waarde.

En de parel(s) van Haaksbergen?
Nou, dat zijn er best veel. Maar dan zeg ik toch: de natuur. 
Een groot deel van het Haaksbergse buitengebied bestaat 
uit natuur. Heel bepalend voor ons gevoel van welzijn. Eerlijk 
gezegd wisten we niet dat hier zoveel góede, waardevolle 
natuur is. Iets dat we erg hebben leren waarderen. Het 
Lankheet, het Haaksbergerveen, het Buurserzand en het 
Witte Veen. Vier gebieden, ieder met een eigen karakter, 
een typische sfeer en daardoor herkenbaar. De spannende 
doorkijkjes, de uitgestrektheid, de rust, de afwisseling. Het 
Haaksbergse landschap is uniek, mede door de hand van 
natuurorganisaties én van de boeren. Er valt een wéreld te 
ontdekken.

Haaksbergen, een super fietsgemeente?
Haaksbergen is een fantastische fietsgemeente! Maar 
ook een wandelgemeente. Het is én-én. Een ijzersterke 
combinatie. Aantrekkelijk voor toeristen en dagjesmensen, 
maar ook voor de inwoners zelf. Al zijn het vaak mensen 
van elders die ons laten beseffen dat we hier het beste 
van twee werelden hebben. Wandel- en fietspaden, goed 
gemarkeerde routes. Zo kun je op een gezonde, sportieve 
manier de omgeving verkennen. In Haaksbergen vind je rust, 
Twentse gastvrijheid en onvervalste noaberschap. Hier kun je 
lekker jezelf zijn en ondertussen je accu opladen. Dan spreek 
ik uit eigen ervaring, hè…

In Haaksbergen  
heb je het beste 
van twee werelden

ROB WELTEN – BURGEMEESTER ÉN FIETSLIEFHEBBER

Met Rob Welten staat in Haaksbergen een sportieve burgemeester 
aan het roer. Op zijn racefiets en mountainbike trapt hij jaarlijks 
tussen de 6000 en 7000 kilometer weg. In zijn eigen dorp én om-
streken. Eens even vragen hoe hij fietsen in Haaksbergen beleeft.

OP DE FIETS

Er valt ee
n wéreld 

 

te ontdek
ken

Eindeloos fietsen door het  
unieke Haaksbergse landschap
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Frans van Duist – oprichter & vrijwilliger 
Stichting Rijwielpaden Haaksbergen

Waar we het voor 
doen? We fietsen zelf 

graag natuurlijk.

De aanleg (vanaf 1982) van ruim 60 kilometer gravelfietspad 
maakte de vier natuurgebieden toegankelijk voor 
fietsliefhebbers. Een megaklus, geklaard door bevlogen 
vrijwilligers van de plaatselijke fietsclub HTFC. Plichtsgetrouw 
verzorgen zij nog altijd het onderhoud van de paden. 
“Waar we het voor doen? We fietsen zelf graag natuurlijk. 
Maar we genieten ook enorm als we zien dat véél mensen 
gebruik maken van de paden. En als alle bankjes (85) en 
picknicktafels (18) onderweg bezet zijn.”

Haaksbergen is ervoor gemaakt! Grenzeloos fietsen. 
Via knooppunten of via kant-en-klare routes. Het kan 
allebei. Met de knooppunten stippel je helemaal zelf jouw 
fietsroute uit. Ideaal, want je bepaalt zelf het startpunt, de 
afstand en waar je langs wilt fietsen. Liever routes op een 
presenteerblaadje? We hebben de mooiste routes langs 
speciale plekjes voor je uitgestippeld. 

We helpen je graag een eind op weg…..
-  De handige Fietsnetwerkkaarten Twente vind je in onze 

VVV Shop.
-  Via de routemaker op www.haaksbergennatuurlijk.nl  

maak je je eigen route van knooppunt tot knooppunt. 
-  Kant-en-klare routes staan verzameld op 
 www.haaksbergennatuurlijk.nl en je vind ze als flyer  
 in onze VVV Shop.
-  Zeker fietsen in Haaksbergen > Langs Hereford Rund  

& Schotse Hooglander (48 km).

De Haaksbergse natuurgebieden zijn bij fietsers, 
dagjesmensen en toeristen erg in trek. Vraag het maar aan 
Angelique Velthuis-Wildenborg. Vanuit hartje Buurse verhuurt 
Dorpswinkel Wildenborg fietsen in alle soorten en maten. 
Van e-bikes, familiefietsen en tandems tot mountainbikes 
en duo-fietsen. Zodat iedereen mee kan, van ukkie tot oma. 
En vragen mensen ‘Heb je er een leuke route bij?’:  jazeker, 
mét persoonlijke tips van Angelique. Want de Dorpswinkel is 
ook Toeristisch Informatiepunt. Topper is de Hereford-route 
die fietsers langs de allermooiste plekjes voert. Omgeven 
door Witte Veen, Haaksbergerveen en Buurserzand vormt 
Buurse een fantastisch vertrekpunt. “Vooral westerlingen 
vinden het heel bijzonder dat je van hieruit zó Duitsland in 
fietst. Mensen komen altijd enthousiast terug. En we merken 
echt dat het zich rond spreekt.” Familiedag, bedrijfsuitje, 
voor groepen worden huurfietsen desgewenst op locatie 
bezorgd. Dorpswinkel Wildenborg werkt samen met andere 
toeristische bedrijven.

Noeste arbeid HUURFIETSEN & ROUTES

Dorpswinkel 
Wildenborg heeft 
voor elk wat wils

Haaksberg
en

is ervoor 
 

gemaakt!

Wakker worden 
met het gevoel dat je 
helemaal niets hoeft

 PUUR GELUK

Laat je inspireren op www.natuurlogies.nl

WWW.PITCH-PUTT-TWENTE.NL

Escaperooms

Pitch & Putt Golf

Putt a smile
    upon your face!

Axe Throwing

Voetgolf

   Aantrekkelijke combideals

   Heerlijke buffet- en                       
       bbq-mogelijkheden

   Sfeervol in het Twentse landschap

   Uitdagend en toegankelijk 
       voor iedereen 

   Gezellig en gastvrij

Uniek in Twente - Alles op 1 locatie

scan de
QR code

Grenzeloos 
fietsen

OP DE FIETS
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Rond Haaksbergen en Sint Isidorushoeve zijn samen met 
bewoners drie ommetjes uitgezet, variërend van 5 tot 11 km. 
Ieder ommetje laat zijn eigen kant van Haaksbergen zien.  
De ommetjes zijn een combinatie van oude paden die nieuw 
leven zijn ingeblazen en bestaande weggetjes en zandpaden 
die vooral bekend zijn bij omwonenden. 
• Ommetje Het Möll’npad | 11 km
• Ommetje Veldmaat | 5 of 10 km
• Ommetje De Vier Marken | 6 of 7,5 km

Als van ouds kabbelt het water weer slingerend door 
de Buurserbeek langs natuurlijk begroeide oevers en 
fraai aangelegde cascades van stenen. Er is weer volop 
diversiteit aan leven rondom de beek: een ijsvogel die 
plots een visje grijpt, een libel jagend over het water, 
het niet te missen hemelsblauwe Moerasvergeet-mij-
nietje. Dat is wat het wandelen langs deze beek zo 
aantrekkelijk maakt. Ben je van de 
lange afstanden? Het 85 km 
lange Schipbeekpad loopt 
grotendeels langs de 
Buurserbeek die overgaat 
in de Schipbeek. De route 
loopt vanaf TOP Haarmühle 
(onze Duitse noabers) tot 
aan de IJssel in Deventer.

Toen ik voor het eerst foto’s van Het Lankheet zag, wilde ik 
hier wandelen. Het was een foto van stapstenen, die in een 
sierlijke boog in een tunneltje verdwenen. Is er een plaats op 
aarde denkbaar waar hedendaagse kunst hand in hand gaat 
met historie van lang vervlogen tijden? Vast wel. Maar dan 
niet in een landschap met zoveel oogstrelende natuur.
Lankheet is een schitterend mozaïek van moerassen, essen, 
heide en bossen. Daardoorheen, bijna artistiek geplaatst, 
karakteristieke Twentse boerderijen. En groene weides die 
door de bossen omarmd lijken te worden.
Nu mag ik hier zelf ronddwalen, samen met gids Wim. Dit zijn 
niet zomaar wat weilanden, zegt hij. Overal zie je geulen en 
stuwen. Het is een vloeiweidecomplex, waarbij het water op 
sublieme wijze over de weides uitgevloeid wordt. Een bijna 

verloren gegaan middeleeuws ambacht. Maar dankzij Het 
Lankheet nog lang niet verleerd. En met het nieuwe klimaat 
actueler dan ooit.
De iconische stapstenen? Ja die brengen je hiernaartoe.  
Maar laat je ook leiden door een gids en leer alles van het 
illustere Lankheet.
Marko Barendregt
www.BestemmingBuitenlucht.nl

Meer over Marco’s wandelervaring 
in Het Lankheet lees je in zijn blog op
www.haaksbergennatuurlijk.nl 

Het Lankheet
VERLANGEN NAAR

Wandelen langs 
stromend water

Stevig Ommetje

Eindeloos
wandelen 
Wandelschoenen aan, lekker naar buiten. In Haaksbergen is de 
natuur nooit ver weg. Ga op pad, neem de tijd, wandel, sta eens stil 
en kijk ook eens opzij of omhoog. Geniet van de wereld die aan je 
voorbij trekt.  We wijzen jou graag de weg met een aantal tips. 

Meer wand
elen?

Ontdek de mooiste 
wandelroutes en informatie op 
www.haaksbergennatuurlijk.nl 

scan de
QR code

scan de
QR code

Oogstrelend
e natuur

WANDELEN
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Verrukkelijk 
Haaksbergen

Laat het 
je smaken!

Culinair is het heerlijk toeven in Haaksbergen. Je vindt er alles. Fijne restaurants, 
gezellige eetcafés waar je kan genieten van pannenkoek tot haute cuisine en van 
Hollands, Mexicaans tot Grieks. Schuif aan en eet smakelijk!

Thuis, in je vakantiehuis uit eten
Een lekker hapje eten kan ook gewoon thuis, in je eigen 
vakantiehuis. Wat ga je afhalen? Op de afhaalkaart op  
www.haaksbergennatuurlijk.nl vind je alle mogelijkheden  
op een rijtje. Bij lekker weer kan de barbecue natuurlijk aan. 
Je complete BBQ regel je eenvoudig bij Renée Broekhuis. 
Een echte kwaliteitsslager met vlees van Twents land.

Smakelijke Arrangementen
• Kuier’n en Preuv’n | Wandelen en onderweg genieten 
van een kop koffie, eigengemaakte appeltaart en een kleine 
lunch. De route laat je de zuidkant van Haakbergen zien;  
een stukje dorp, Park Scholtenhagen en Buurtschap Honesch. 
In de flyer een aantal tips van VVV-vrijwilligster Gerda om 
even bij halt te houden. 
• Happen en Trappen door de Twentse Zoutmarke | 
Fietsen door het Twenteland met als rode draad het heden 
en verleden van de zoutwinning in Twente. Tussendoor is het 
heerlijk eten bij vijf eetgelegenheden. 

Zelf plukken | blauwe bessen hemel
In de zomermaanden ziet het bosbessenveld van kwekerij 
La Française blauw van de dikke bessen. Je mag ze zelf 
komen oogsten, zoveel als je wilt. De struiken zijn niet al te 
hoog. Zowel voor groot als klein makkelijk te plukken. 

Producten van de boer
In de landwinkel van Erve Hanebulten kun je kopen wat 
de natuur ieder seizoen brengt. Aardappelen, eieren, 
onbespoten groenten en fruit, alles van eigen land. Verder 
is het vooral honing wat het er geeft. Zin in verse melk? Tap 
je eigen flesje in één van de Melktaps. Je vind er één aan de 
Stegenhoekweg 21 en aan de Hengelosestraat 196. Kom je 
de boer of boerin tegen, ze maken graag een praatje en als 
er tijd is kun je een kijkje nemen op de boerderij.

Verse broodjes
Wit, bruin, volkoren, de lekkerste verse broodjes voor op de 
ontbijttafel haal je bij Bakker Bart, Echte Bakker Boenders 
en Ter Huurne Hollandmarkt. In de weekenden kun je ook 
smullen van het rustieke brood van Landgasthof Haarmühle. 
Vooraf bestellen, raden we je aan.

Meer weten
?

Scan de code voor meer 
verrukkelijks uit Haaksbergen of kijk 
op www.haaksbergennatuurlijk.nl

scan de
QR code

Een overzicht van restaurants en eetcafés vind je op 
pagina 34 en op www.haaksbergennatuurlijk.nl

Tip

Mee naar 
huis
Aan iedere vakantie of uitje 
komt een eind. Geniet thuis  
nog even na met een 
aandenken uit Haaksbergen 
en omgeving. Iets lekkers, 
een typisch souvenir. Een 
verzameling (h)eerlijke 
streekproducten als jam, 
honing, ambachtelijke biertjes 
gebrouwen op Haaksbergse 
bodem en souvenirs vind je 
in de VVV Shop aan de 
Stationsstraat 3.

PROEF DE STREEK
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Boven me hoor ik ze. Ik kijk op mijn telefoon en 
concludeer hetzelfde als op iedere andere weekenddag: 
het is vroeger dan gehoopt. Kindervoetjes… Onhandig 
stommelt de peuter over de overloop, onderweg naar 
de slaapkamer van haar grote zus die tot op dat moment 
nog diep lag te slapen. ‘Wakker?’ Dan door naar de 
volgende deur, waarachter het kleine zusje net in haar 
oogjes wrijft. Rise and shine: het is tijd voor een nieuwe 
dag! Papa en mama zullen het ook weten want binnen 
een paar minuten wordt de bovenverdieping gevuld met 
babybrabbels, een liedjes zingende peuterstem en een 
wijze kleuter die de overige aanwezigen graag vertelt 
wat er moet gebeuren. Opstaan! Als ik mijn hoofd om de 
hoek steek, word ik begroet met een vrolijk ‘Mam, wat 
gaan we vandaag doen?’‘

Dat is een verrassing!’ Stiekem weet ik het zelf nog niet 
eens. Kleren aan, haartjes kammen en in een rijtje van de 
trap af naar beneden. Verwachtingsvolle blikken tijdens 
het ontbijt, wat zullen papa en mama voor ons in petto 
hebben? Ze zijn er dol op: samen op avontuur. De buggy 

in de kofferbak, ernaast een rugzak 
vol met broodjes en pakjes drinken, 
laarsjes aan: klaar om te gaan!

Ondertussen buigen wij ons over het vraagstuk: waar 
gaan we naartoe? Het liefst houden we de ritjes kort. 
Verbazingwekkend kort, want op nog geen 10 minuten 
van ons huis in Haaksbergen liggen pareltjes waar we 
ons steeds opnieuw over verbazen. Of ze nu een keer 
of 13 van de glijbaan bij Kinderboerderij Scholtenhagen 
roetsjen, over de stapstenen van Waterpark Het Lankheet 
hobbelen of marshmallows roosteren in het vuur bij de 
Watermölle: we maken herinneringen. Kindervoetjes in 
laarsjes, klaar voor avontuur…

Karin gaat regelmatig met 
haar man en 3 meiden eropuit in 
Haaksbergen. Meelezen over hun 
belevenissen? www.mamasmeisje.com

Speeltijd!

Ontdek de leukste uitjes en 
activiteiten voor kinderen op  
www.haaksbergennatuurlijk.nl 

scan de
QR code

Rit met de Stoomtrein
Het fluitje klinkt, de trein vertrekt. Lekker uit het raam kijken 
of bewonderen hoe die oude loc de wagon voortrekt. Van die 
aardige conducteur mag je vast je eigen kaartje knippen.  
www.museumbuurtspoorweg.nl

Zwembad De Wilder
Subtropisch zwemparadijs met een coole glijbaan, stroom-
versnelling, draaikolk en golfslagbad. Én met een beetje 
geluk ligt de stormbaan in het water. www.optisport.nl/wilder

Maisdoolhof
Boven het maisveld steekt de uitkijktoren uit. Hoe je er komt? 
Dat wordt speuren en dwalen. Na dit  speurwerk heerlijk 
neerploffen op het terras of nog even op de trampo.  
www.facebook.com/maisdoolhofbuurse

Escaperoom
Het spookt op boerderij Hof te Langelo, koeien rennen door 
de stallen en de melkmachine slaat ’s nachts op hol. Kun jij 
boer Henk helpen om deze ellendige vloek op te lossen?
www.escaperoomhoftelangelo.nl

Dier & Natuur
Kinderboerderij Sholtenhagen | www.scholtenhagen.nl
Kiekeboer’n | Rondleiding op de boerderij | www.kiekeboer’n.nl
Grintenbosch | kabouterpad | www.natuurmonumenten.nl
Schaapskudde | www.schaapskuddehaaksbergen.nl

Spelen, ravotten en je ogen uitkijken. Wat voor 
weer het ook dan is, voor kinderen en gezinnen 
is er genoeg te doen in Haaksbergen. De leukste 
uitjes vind je hier op een rijtje!

Meelezen?

Mam, wat gaan we 
vandaag doen?

Zwemmen bij De Wilder is tof en betekent voor elk wat wils! 
Je kunt bij ons banen zwemmen, recreatief  zwemmen, heerlijk ontspannen op een intensieve 
of op een relaxte manier. Tijdens je bezoek  genieten van een heerlijke snack of een drankje. 

Naast al deze sportieve bezigheden verzorgen we ook  zwemlessen. 
Alles onder één dak en van alle  gemakken voorzien.

KOM GEZELLIG ZWEMMEN MET FAMILIE OF VRIENDEN!

ZWEMBAD DE WILDER

www.optisport.nl/wilder | Scholtenhagenweg 32 | T 053-572115 | E dewilder@optisport.nl

Speeltuinen
• 't Stien'nboer 

indoorspeeltuin en midgetgolf 
www.stiennboer.nl

• Familierestaurant Hooge Esch 
binnen- en buitenspeeltuin  
www.hoogeeschbuurse.nl

• Ter Huurne Hollandmarkt  
buitenspeeltuin en midgetgolf 
www.terhuurne.nl

• Landgasthof Haarmühle 
buitenspeeltuin 
www.haarmuehle.de/nl

• Den Broam 
Speelbos 
www.denbroam.nl

• The GAP
 Speel, sport en ontmoetingsplek  

www.thegaphaaksbergen.nl

Meer speelt
ijd?

scan de
QR code

UIT MET DE KLEINTJES
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Geheimen ontrafelen
Zijn jullie gek op geheimen ontrafelen, escapen en 
onderlinge competitie? Escaperoom Langelo pijnigt je 
boerenverstand. Verbreek jij de vloek op de boerderij, 
zodat boer Henk weer kan melken? Bij Escaperoom Twente 
kan je tegelijkertijd tegen elkaar ‘battelen’ voor de snelste 
tijd. Revanche op je medestanders? Probeer het met Axe 
Throwing. Een krachtmeting van een hele andere orde, maar 
wie weet welke oerkrachten er bij jou boven komen.

Actie en natuurbeleving
Pak samen bij Ten Brinke in Rekken de kano voor een 
‘eilandentocht’ over de Berkel. Onderweg even aanleggen 
voor een picknick. Een gezellige combinatie van actie en 
de natuur beleven. Net als een mountainbiketocht door 
het buitengebied van Haaksbergen. De gemarkeerde 
moutainbikeroutes zijn voor ieder niveau te doen en 
uitdagend. Van beginner tot ervaren mountainbiker. 

Volle vaart
Nou ja, volle vaart. De Buurserpot vaart zomers veelvuldig 
op en neer over de Buurserbeek. Hoog ligt het tempo van 
deze replica platbodem zeker niet. Maar goed ook. Dat geeft  
voldoende tijd om te genieten en te luisteren van de natuur, 
die er vanaf het water toch net anders uitziet, en van sterke 
verhalen en anekdotes van de schippers.

Samen blijven slapen
Met z’n allen in één familiehuis, groepsverblijf of ieder 
een eigen huisje op een recreatiepark. Dat kan zeker in 
Haaksbergen. Op pagina 36 en op haaksbergennatuurlijk.nl 
hebben we de mogelijkheden voor jou op een rijtje gezet. 

Er zijn in Haaksbergen genoeg mogelijkheden om er actief op uit te gaan met een 
groep, bijvoorbeeld voor een vriendenuitje, familievakantie of teambuilding. 

Uit met een groep

Wat er nog meer te kiezen is voor een 
groepsuitje in Haaksbergen? Genoeg.
Meer over groepsuitjes op pagina 41 
en op www.haaksergennatuurlijk.nl.

Tip

Buurserpot rondvaart

Een bruisend dorp voor ieder wat wils! Het 
gezellige centrum van Haaksbergen heeft een 
breed aanbod van veel lokale specialzaken, 
bekende ketens zoals de Blokker en de Hema, 
diverse supermarkten en natuurlijk ook klein-
schalige boetiekjes. Ook de woensdagmarkt 
is zeker de moeite waard om te bezoeken.

Na het winkelen gezellig op het terras wat drinken, een 
heerlijk ijsje eten bij een van de ijssalons of een lekker hapje 
eten in de vele restaurants, het is natuurlijk ook mogelijk in 
Haaksbergen. 

Naast het bruisende centrum met een zeer divers aanbod 
van leuke winkels heeft Haaksbergen en haar kerkdorpen nog 
veel meer te bieden. Tuincentra, dierenspeciaalzaken, een 
handig onderdelenhuis, Electro World, verse Melk van de 
boer bij de Melktapperij en nog veel meer handige winkels. 

Kortom: voor ieder wat wils en … je kunt onze mooie winkels 
ook nog weer een keer bezoeken als je thuis bent. Via de 
webshop www.shoppeninhaaksbergen.nl is het mogelijk 
om je favoriete winkel te blijven bezoeken!

Van harte welkom in Haaksbergen, we kijken ernaar uit om je 
persoonlijke te mogen begroeten!

doe je in Haaksbergen  
natuurlijk!

WWW.SHOPPENINHAAKSBERGEN.NL

Shoppen

Shop ook 
online!

UIT MET EEN GROEP SHOPPEN
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Roombeek, hart van een nieuw avontuur
Op 13 mei 2000 zette de vuurwerkramp Enschede in één 
klap op de wereldkaart. Roombeek, van oudsher een 
volksbuurt werd weggevaagd. Uit al het leed van toen is 
letterlijk iets moois voortgekomen. Waar het monument 
voor de ramp ‘Het Verdwenen Huis’ zelf bijna letterlijk in het 
groen verdwijnt, is een unieke en levendige wijk ontstaan. 
Ontdek het in een enerverende wandeling met verhalen over 
de vuurwerkramp,  over de geschiedenis en wederopbouw 
van de wijk en niet te vergeten de fraaie architectuur en 
interessante musea. www.roombeekrondleidingen.info

Kastelen Hof van Twente
Waar vind je zeven kastelen, zo compact bij elkaar als in 
Hof van Twente. De landgoederen en een aantal tuinen zijn 
opengesteld voor publiek. Eeuwenoude tuinarchitectuur 
wordt erin weerspiegeld. Bezoek bijvoorbeeld de tuinen van 
kasteel Twickel bij Delden, kasteel Weldam in Markelo of die 
van Kasteel Warmelo in Diepenheim.

Flamingo’s spotten in het wild!
Grote kans dat je tussen maart en juli flamingo’s spot in het 
Zwillbrocker Venn pal op de grens met Duitsland. Ieder jaar 
strijken daar weer flamingo’s neer. Het is daarmee het meest 
noordelijk broedgebied van deze roze exoot. Vanaf enkele 
uitkijkposten heb je een goed uitzicht op het meer en het 
eilandje waarop de flamingo’s broeden. In het spoor van 
de flamingo’s is een fietsroute uitgezet. De complete route 
is 450 km lang, maar je kunt natuurlijk ook een deel van de 
route fietsen. www.flamingoroute.com.

Neem voor tips en inspiratie ook eens een kijkje op de 
websites van onze buren: visittwente.nl, visithofvantwente.nl, 
uitinenschede.nl, ahaus.app.

De Twentse en Duitse ‘noabers’ van Haaksbergen zijn zeker een bezoek waard.

Op stap bij
onze Noabers

Roombeek Enschede

Kastelen in  
Hof van Twente

Flamingo's spotten in  
het Zwillbrocker Venn

®Bio Station Zwillbrock

Fietsen la
ngs 

kastelen

Vanuit Haaksbergen fietsen langs 
kastelen in de Hof? Scan de fietsroute 
Weidse Zichten en Historisch Erfgoed 
(60km)

scan de
QR code

Bakker Bart Haaksbergen
heeft alles in huis voor een leuk dagje uit

Haaksbergen
Spoorstraat 25

www.bakkerbart.nl
053 574 3531

Samen

Kom langs en haal een gezellig vers Picknick pakket of kom bij ons 
langs en maak gebruik van de “Koffie met gebak”-deal.

Bart’s Picknick pakket
Perfect wanneer je een leuk dagje met iemand op
stap bent. Bevat per 2 personen:
4 rijkelijk belegde mini Bartjes®,
2 overheerlijke verse smoothies,
2 knabbelstengels® kaas,
2 mueslibollen & 4 Pop Dots

((12.50 voor 1 persoon)

Koffie met gebak
Koffie met gebak, samen voor slechts 4,25.
Geldig op alle warme dranken m.u.v. onze
koffiespecials..

24.50 4.25

belegde broodjes& verse snacks

Heerlijke

Kalter 1, 7481 LR Haaksbergen  |  info@slagerijbroekhuis.nl  |  Tel: 053 - 572 72 71  |  www.slagerijbroekhuis.nl

SLAGERS TROTS

4 botermalse 
biefstukken

10,-

BBQ TOPPER

5 worstjes + 
5 runderhamburgers

UIT EIGEN KEUKEN

2 vers bereide
maaltijden

10,-

Geldig t/m 31-09-2022 Geldig t/m 31-09-2022

ONTBIJTVOORDEEL

100 gram achterham
+ 100 gram kipfi let 

+ 1 bakje fi let americain

5,-

100% Twentse kwaliteit!
100% Twentse kwaliteit!
100% Twentse kwaliteit!
100% Twentse kwaliteit!

7,50

Knip uit en profi teer van extra voordeel!

Geldig t/m 31-09-2022 Geldig t/m 31-09-2022

biefstukken

10

Knip uit en profi teer van extra voordeel!

ONZE BUREN
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Laat het je smaken
AFHAAL / BROOD & BANKET / CAFETARIA / CATERING / CHOCOLATERIE / DRANKEN /  
HIGH TEA / IJSSALONS / LUNCH / PARTYLOCATIES / RESTAURANTS & EETCAFÉS / RUSTPUNTEN / 
SLAGERIJEN / STREEKPRODUCTEN / SUPERMARKTEN / TROUWEN / ZAKELIJKE MEETINGS

 AFHAAL 
HAAKSBERGEN
De Blanckenborgh Enschedesestraat 65, T 053-5741155, 
www.blanckenborgh.nl, info@blanckenborgh.nl.
Steakhouse Buffalo Bill Scholtenhagenweg 36,  
T 053-5727509, www.buffalo-bill.nl, info@het-hagen.nl.
Mexicaans Zuid-Amerikaans Restaurant El Charro 
Markt 23, T 053-4787776, www.elcharro-haaksbergen.nl, 
info@elcharro-haaksbergen.nl.
Party & Catering restaurant EversHengelosestraat 49,  
T 053-5721591, www.restaurantevers.nl, evers@
restaurantevers.nl.
Live Cooking Metaalstraat 18A, T 053-5728027,  
www.live-cooking.eu, info@live-cooking.eu.
Eetsalon Menzing en IJssalon MenottiEibergsestraat 23,  
T 053-5722266, www.eetsalonmenzing.nl,  
info@eetsalonmenzing.nl.
Restaurant en Hotel De WatermölleWatermolenweg 3,  
T 053-5729250, www.dewatermolle.nl, info@dewatermolle.nl.
Café Zeezicht Molenstraat  26/28, T 053-5721313, 
Facebook: Cafe Zeezicht, cafe-zeezicht@hetnet.nl.
BUURSE
Hooge Esch Buurs Alsteedseweg 38, T 053-5696429,  
www.hoogeeschbuurse.nl, info@hoogeeschbuurse.nl.
Eetcafé en Zalencentrum Winkelman Broekheurnerweg 52, 
T 053-5696202, www.cafewinkelman.nl,  
info@cafewinkelman.nl.
BUITEN HAAKSBERGEN
Het Wapen van Beckum | Restaurant Bij Boenders  
Beckumerkerkweg 20, T 074-3676565,  
www.wapenvanbeckum.nl, info@wapenvanbeckum.nl.

 BROOD & BANKET 
HAAKSBERGEN
Bakker Bart Spoorstraat 25, T 053-5743531,  
www.bakkerbart.nl, haaksbergen.spoorstraat@bakkerbart.nl.
Boenders De echte Bakker Spoorstraat 55B, T 053-5742888, 
www.boenders-echtebakker.nl, haaksbergen@boenders-
echtebakker.nl.
Dorpswinkel Wildenborg Alsteedseweg 17,  
T 053-5696206, www.dorpswinkelwildenborg.nl,  
info@dorpswinkelwildenborg.nl. 
Broodverkoop do t/m za.

 CAFETARIA 
HAAKSBERGEN

Eetsalon Menzing 
en IJssalon Menotti  
Eibergsestraat 23,  
T 053-5722266,  
www.eetsalonmenzing.nl,  
info@eetsalonmenzing.nl.
 

Eetcafé en Zalencentrum Winkelman Broekheurnerweg 52, 
T 053-5696202, www.cafewinkelman.nl, info@cafewinkelman.nl.

 CATERING 
HAAKSBERGEN 
Kwaliteitsslagerij Broekhuis Kalter 1, T 053-5727271,  
www.slagerijbroekhuis.nl, info@slagerijbroekhuis.nl.
Party & Catering restaurant Evers Hengelosestraat 49,  
T 053-5721591, www.restaurantevers.nl,  
evers@restaurantevers.nl.
Live Cooking Metaalstraat 18A, T 053-5728027,  
www.live-cooking.eu, info@live-cooking.eu.
Partyrestaurant 't Stien'nboer Scholtenhagenweg 42,  
T 053-5722610, www.stiennboer.nl/partyrestaurant, 
info@stiennboer.nl.
Twents Genot Wijnen & Dranken Spoorstraat 14,  
T 085-2737524, www.twentsgenot.nl, info@twentsgenot.nl. 
Drankenassortiment.
BUURSE
Buffet- en partyrestaurant Captain Jack Broekheurnerweg 
27, T 053-5696205, www.captainjack.nl, info@captainjack.nl.
Hooge Esch Buurse Alsteedseweg 38, T 053-5696429,  
www.hoogeeschbuurse.nl, info@hoogeeschbuurse.nl.
Eetcafé en Zalencentrum Winkelman Broekheurnerweg 52, 
T 053-5696202, www.cafewinkelman.nl, info@cafewinkelman.nl.
BUITEN HAAKSBERGEN
Het Wapen van Beckum | Restaurant Bij Boenders  
Beckumerkerkweg 20, T 074-3676565,  
www.wapenvanbeckum.nl, info@wapenvanbeckum.nl.

 CHOCOLATERIE 
HAAKSBERGEN
Ijs & Chocolade Paul Wilderink 
Blankenburgerstraat 11, T 053-5740490,  
www.ijssalon-paulwilderink.nl, ellen@ijssalon-paulwilderink.nl.

 DRANKEN 
HAAKSBERGEN
Jumbo Leussink Stationsstraat 12, T 053-5730530,  
www.jumbo.com/winkel/jumbo-haaksbergen-leussink.  
Slijterij.
PLUS Leusink Veldmaterstraat 174, T 053-5721295.  
Slijterij.
Twents Genot Wijnen & Dranken Spoorstraat 14,  
T 085-2737524, www.twentsgenot.nl, info@twentsgenot.nl. 
Slijterij. Proeverijen.
BUURSE
Rigtersbier Alsteedseweg 38, T 06-40023606,  
www.rigtersbier.nl, info@rigtersbier.nl. Ambachtelijke 
bierbrouwerij. Rondleiding en bierproeverijen.
Ter Huurne Hollandmarkt Alsteedseweg 64, T 053-5693569, 
www.terhuurne.nl, info@terhuurne.nl. Duitse slijterij.

 HIGH TEA 
HAAKSBERGEN

Theeschenkerij Jordaan 
Scholtenhagenweg 42,  
T 053-5742971, 
www.theeschenkerij-jordaan.nl,  
info@theeschenkerij-jordaan.nl.

Koffie en Thee Schenkerij  
Hof 't Sprakel  
Beckummerweg 41a,  
T 074-3574582,  
www.hofsprakel.nl,  
info@hofsprakel.nl.

 IJSSALONS 
HAAKSBERGEN
Eetsalon Menzing en IJssalon Menotti  
Eibergsestraat 23, T 053-5722266, www.eetsalonmenzing.nl, 
info@eetsalonmenzing.nl.

Ijs & Chocolade Paul Wilderink 
Blankenburgerstraat 11,  
T 053-5740490,  
www.ijssalon-paulwilderink.nl, 
ellen@ijssalon-paulwilderink.nl.
 

BUURSE
Eetcafé en Zalencentrum WinkelmanBroekheurnerweg 52,  
T 053-5696202, www.cafewinkelman.nl, info@cafewinkelman.nl.

 LUNCH 
HAAKSBERGEN
Bakker Bart Spoorstraat 25, T 053-5743531,  
www.bakkerbart.nl, haaksbergen.spoorstraat@bakkerbart.nl.

Grand Café Centraal Markt 21, T 053-5729786,  
www.grandcafecentraal.nl, info@grandcafecentraal.nl.
Hema Spoorstraat 38, T 053-5729100, www.hema.nl.
Theeschenkerij Jordaan Scholtenhagenweg 42,  
T 053-5742971, www.theeschenkerij-jordaan.nl,  
info@theeschenkerij-jordaan.nl.
Eetsalon Menzing en IJssalon Menotti  
Eibergsestraat 23, T 053-5722266, www.eetsalonmenzing.nl, 
info@eetsalonmenzing.nl.
Subway Hibbertstraat 2A, T 053-3034041, www.subway.nl, 
subway68838@outlook.com. Bezorgen.
Restaurant en Hotel De WatermölleWatermolenweg 3,  
T 053-5729250, www.dewatermolle.nl, info@dewatermolle.nl.
Café Zeezicht Molenstraat  26/28, T 053-5721313, Facebook: 
Cafe Zeezicht, cafe-zeezicht@hetnet.nl.
BUURSE
Buffet- en partyrestaurant Captain Jack 
Broekheurnerweg 27, T 053-5696205, www.captainjack.nl, 
info@captainjack.nl.
Hooge Esch Buurse Alsteedseweg 38, T 053-5696429, 
www.hoogeeschbuurse.nl, info@hoogeeschbuurse.nl.
Ter Huurne Hollandmarkt Alsteedseweg 64, T 053-5693569, 
www.terhuurne.nl, info@terhuurne.nl.
Eetcafé en Zalencentrum WinkelmannBroekheurnerweg 52,  
T 053-5696202, www.cafewinkelman.nl, info@cafewinkelman.nl.
BUITEN HAAKSBERGEN
Restaurant Moods Oude Deldenerweg 203, T 053-4283005, 
www.sheetz.nl/resortbadboekelo, receptie@badboekelo.nl.
Restaurant Haarmühle Besslinghook 57, T 0049-256793190, 
www.haarmuehle.de, info@haarmuehle.de.
Hotel Restaurant Hof van TwenteGoorsestraat 25,  
T 0547-333000, www.hotelhofvantwente.nl,  
info@hotelhofvantwente.nl.
Forelderij Surplus Usselerrietweg 50, T 053-4282439,  
www.forelderij.nl, forelderij@st-surplus.nl.
Het Wapen van Beckum | Restaurant Bij Boenders 
Beckumerkerkweg 20, T 074-3676565, www.wapenvanbeckum.nl, 
info@wapenvanbeckum.nl.

 PARTYLOCATIES 
HAAKSBERGEN
De Blanckenborgh Enschedesestraat 65, T 053-5741155, 
www.blanckenborgh.nl, info@blanckenborgh.nl.
Party & Catering restaurant Evers Hengelosestraat 49,  
T 053-5721591, www.restaurantevers.nl,  
evers@restaurantevers.nl.
Het Hagen Scholtenhagenweg 36, T 053-5726768,  
www.het-hagen.nl, info@het-hagen.nl.
Museum Buurtspoorweg Stationsstraat 3, T 053-5721516, 
www.museumbuurtspoorweg.nl, info@museumbuurtspoorweg.nl.
Zalencentrum 'De oude Molen' Fazantstraat 35,  
T 053-5721474, www.deoudemolenhaaksbergen.nl,  
info@zalen-centrum-deoudemolen.nl.

Laat het je smaken
ETEN & DRINKEN
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Koffie en Thee Schenkerij Hof 't Sprakel Beckummerweg 
41a, T 074-3574582, www.hofsprakel.nl, info@hofsprakel.nl.
Partyrestaurant 't Stien'nboer Scholtenhagenweg 42,  
T 053-5722610, www.stiennboer.nl/partyrestaurant,  
info@stiennboer.nl.
BUURSE
Buffet- en partyrestaurant Captain Jack 
Broekheurnerweg 27, T 053-5696205, www.captainjack.nl, 
info@captainjack.nl.
Hooge Esch Buurse Alsteedseweg 38, T 053-5696429,  
www.hoogeeschbuurse.nl, info@hoogeeschbuurse.nl.
Eetcafé en Zalencentrum Winkelman Broekheurnerweg 52,  
T 053-5696202, www.cafewinkelman.nl, info@cafewinkelman.nl.
BUITEN HAAKSBERGEN
Restaurant MoodsOude Deldenerweg 203, T 053-4283005, 
www.sheetz.nl/resortbadboekelo, receptie@badboekelo.nl.
Fiets- en Kanoverhuur Ten Brinke Den Borgweg 20,  
T 0545-431626, www.fietsenkanoverhuur.nl, info@
fietsenkanoverhuur.nl.
Restaurant Haarmühle Besslinghook 57, T 0049-256793190, 
www.haarmuehle.de, info@haarmuehle.de.
Hotel Restaurant Hof van Twente Goorsestraat 25,  
T 0547-333000, www.hotelhofvantwente.nl,  
info@hotelhofvantwente.nl.
Pitch&Putt Twente | Escape Room TwenteHengevelderweg 
3, T 0547-351990, www.pitch-putt-twente.nl, diepenheim@
ptch-putt-twente.nl.
Het Wapen van Beckum | Restaurant Bij Boenders 
Beckumerkerkweg 20, T 074-3676565, www.
wapenvanbeckum.nl, info@wapenvanbeckum.nl.

 RESTAURANTS & EETCAFÉS 
HAAKSBERGEN
De Blanckenborgh Enschedesestraat 65, T 053-5741155, 
www.blanckenborgh.nl, info@blanckenborgh.nl.
Steakhouse Buffalo Bill Scholtenhagenweg 36,  
T 053-5727509, www.buffalo-bill.nl, info@het-hagen.nl.
Mexicaans Zuid-Amerikaans Restaurant El Charro  
Markt 23, T 053-4787776, www.elcharro-haaksbergen.nl, 
info@elcharro-haaksbergen.nl.
Grand Café Centraal Markt 21, T 053-5729786,  
www.grandcafecentraal.nl, info@grandcafecentraal.nl.
Notarishoes Markt 7, T 053-5727467, www.notarishoes.nl, 
info@notarishoes.nl.
Grieks Restaurant Sirtaki Markt 20a, T 053-5721199,  
www.sirtaki.nl, rest.sirtaki@hotmail.com.

Restaurant en Hotel 
De Watermölle 
Watermolenweg 3, T 053-
5729250, www.dewatermolle.
nl, info@dewatermolle.nl. 
Kaboutertocht.

 

Café Zeezicht Molenstraat  26/28, T 053-5721313, 
Facebook: Cafe Zeezicht, cafe-zeezicht@hetnet.nl.
BUURSE
Buffet- en partyrestaurant Captain Jack 
Broekheurnerweg 27, T 053-5696205, www.captainjack.nl, 
info@captainjack.nl. Speelfaciliteiten.
Hooge Esch Buurse Alsteedseweg 38, T 053-5696429,  
www.hoogeeschbuurse.nl, info@hoogeeschbuurse.nl.  
Buiten- en binnenspeeltuin.
Ter Huurne Hollandmarkt Alsteedseweg 64, T 053-5693569, 
www.terhuurne.nl, info@terhuurne.nl. Speeltuin.

Eetcafé en Zalencentrum 
Winkelman  
Broekheurnerweg 52,  
T 053-5696202,  
www.cafewinkelman.nl, 
info@cafewinkelman.nl.

Restaurant Moods Oude Deldenerweg 203, T 053-4283005, 
www.sheetz.nl/resortbadboekelo, receptie@badboekelo.nl. 
Kleine speeltuin.
Restaurant Haarmühle Besslinghook 57, T 0049-256793190, 
www.haarmuehle.de, info@haarmuehle.de. Speeltuin.
Hotel Restaurant Hof van Twente Goorsestraat 25,  
T 0547-333000, www.hotelhofvantwente.nl, info@
hotelhofvantwente.nl.
Forelderij Surplus Usselerrietweg 50, T 053-4282439,  
www.forelderij.nl, forelderij@st-surplus.nl. Kleine speeltuin.
Het Wapen van Beckum | Restaurant Bij Boenders 
Beckumerkerkweg 20, T 074-3676565, www.
wapenvanbeckum.nl, info@wapenvanbeckum.nl.

 RUSTPUNTEN 
HAAKSBERGEN
Landbouw, Zorg- & Educatieboerderij Erve 
Meyerinkbroek Benteloseweg 25, T 074-3575311, 
www.ervemeyerinkbroek.nl, info@ervemeyerinkbroek.nl. 
De Melktapperij | Erve Lansink Stegenhoekweg 21,  
T 0547-333273, www.demekltapperij.nl, info@demelktapperij.nl. 
Educatief Centrum Schaapskudde Schapendrift 11,  
www.schaapskuddehaaksbergen.nl,  
mail@schaapskuddehaaksbergen.nl.
BUURSE
Boerderijwinkel Erve Hanebulten Beekweg 10, T 053-
5696652, www.hanebulten.nl, erve.hanebulten@kpnmail.nl. 
Maisdoolhof Buurse Meijersgaardenweg 5, T 06-30220160, 
www.facebook.com/maisdoolhofbuurse, jackbeill@icloud.com. 
Informatiecentrum De Wakel Stendermolenweg 9,  
T 053-4281527, www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
buurserzand.
BUITEN HAAKSBERGEN
Landschapscamping `t Scharrelhoes Kwinkelerweg 361,  
T 053-4281480, www.kampereninboekelo.nl,  
info@campinghetscharrelhoes.nl.

 SLAGERIJEN 
HAAKSBERGEN
Kwaliteitsslagerij Broekhuis Kalter 1, T 053-5727271,  
www.slagerijbroekhuis.nl, info@slagerijbroekhuis.nl.

STREEKPRODUCTEN 
HAAKSBERGEN
De Melktapperij | Erve Lansink Stegenhoekweg 21,  
T 0547-333273, www.demekltapperij.nl,  
info@demelktapperij.nl. Melktap.
Twents Genot Wijnen & Dranken Spoorstraat 14, 
T 085-2737524, www.twentsgenot.nl, info@twentsgenot.nl. 
Lokale kruidenbitters, jenever en gin van Haaksbergse 
bodem.
Biologisch Melkveebedrijf Volmer Hengelosestraat 196, 
T 06-30028474, www.facebook.com/biomelktapdevolmer, 
famwijlens@hotmail.com. Melktap.
VVV Shop / Haaksbergen PromotieStationsstraat 3, 
T 053-5722811, www.haaksbergennatuurlijk.nl, info@
haaksbergennatuurlijk.nl.
BUURSE
Boerderijwinkel Erve Hanebulten Beekweg 10,  
T 053-5696652, www.hanebulten.nl,  
erve.hanebulten@kpnmail.nl. Honing, honingproducten, jam 
en seizoensgroenten en -fruit van eigen land.
BUITEN HAAKSBERGEN
Keuper Pasta & Kaas Goorsestraat 45, T 06-20067761, 
www.keuper-pasta.com, info@keuperpasta.nl.  
Eigengemaakte pasta, kaas en zuivelproducten.

 SUPERMARKTEN 
HAAKSBERGEN
Jumbo Leussink Stationsstraat 12, T 053-5730530, 
www.jumbo.com/winkel/jumbo-haaksbergen-leussink.
PLUS Leusink Veldmaterstraat 174, T 053-5721295.
BUURSE
Ter Huurne Hollandmarkt Alsteedseweg 64, T 053-5693569, 
www.terhuurne.nl.

 TROUWEN 
HAAKSBERGEN
De Blanckenborgh Enschedesestraat 65, T 053-5741155, 
www.blanckenborgh.nl, info@blanckenborgh.nl.
Het Hagen Scholtenhagenweg 36, T 053-5726768,  
www.het-hagen.nl, info@het-hagen.nl.
Restaurant en Hotel De Watermölle Watermolenweg 3,  
T 053-5729250, www.dewatermolle.nl, info@dewatermolle.nl.
BUITEN HAAKSBERGEN
Restaurant Moods Oude Deldenerweg 203, T 053-4283005, 
www.sheetz.nl/resortbadboekelo, receptie@badboekelo.nl.
Het Wapen van Beckum | Restaurant Bij Boenders 
Beckumerkerkweg 20, T 074-3676565, 
www.wapenvanbeckum.nl, info@wapenvanbeckum.nl.

 ZAKELIJKE MEETINGS 
HAAKSBERGEN
De Blanckenborgh Enschedesestraat 65, T 053-5741155, 
www.blanckenborgh.nl, info@blanckenborgh.nl.
Erve Bruggert Scholtenhagenweg 46, T 053-5721404,  
www.ervebruggert.nl, info@ervebruggert.nl.
Landbouw, Zorg- & Educatieboerderij Erve 
Meyerinkbroek Benteloseweg 25, T 074-3575311,  
www.ervemeyerinkbroek.nl, info@ervemeyerinkbroek.nl.
Party & Catering restaurant Evers Hengelosestraat 49,  
T 053-5721591, www.restaurantevers.nl, evers@
restaurantevers.nl.
Het Hagen Scholtenhagenweg 36, T 053-5726768, 
www.het-hagen.nl, info@het-hagen.nl.
Golfclub  Het Langeloo Hasseltweg 5, T 053-5722255,  
www.hetlangeloo.nl | www.foogolf-twente.nl,  
info@hetlangeloo.nl.
Museum Buurtspoorweg Stationsstraat 3,  
T 053-5721516, www.museumbuurtspoorweg.nl,  
info@museumbuurtspoorweg.nl.
Educatief Centrum Schaapskudde Schapendrift 
11, www.schaapskuddehaaksbergen.nl, mail@
schaapskuddehaaksbergen.nl.
Koffie en Thee Schenkerij Hof 't Sprakel Beckummerweg 
41a, T 074-3574582, www.hofsprakel.nl, info@hofsprakel.nl.
Veldwerkcentrum Het Lankheet Lankheterweg 6,  
T 06-53717724, www.hetlankheet.nl, info@hetlankheet.nl.
BUURSE
De Burink`s Hof Haaksbergerweg 37, T 053-5696458,  
www.deburinkshof.nl, info@deburinkshof.nl.
Erve Hanebulten Beekweg 10, T 053-5696652,  
www.hanebulten.nl, erve.hanebulten@kpnmail.nl.
De Pol Meijersgaardenweg 4-6, T 053-5696802,  
www.de-pol.nl, info@de-pol.nl.
Informatiecentrum De Wakel Stendermolenweg 9,  
T 053-4281527, www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
buurserzand.
Eetcafé en Zalencentrum Winkelman Broekheurnerweg 52, 
T 053-5696202, www.cafewinkelman.nl, info@cafewinkelman.nl.
BUITEN HAAKSBERGEN
Restaurant Moods Oude Deldenerweg 203, T 053-4283005, 
www.sheetz.nl/resortbadboekelo, receptie@badboekelo.nl.
Hotel Restaurant Hof van Twente Goorsestraat 25,  
T 0547-333000, www.hotelhofvantwente.nl,  
info@hotelhofvantwente.nl.
Het Wapen van Beckum | Restaurant Bij Boenders 
Beckumerkerkweg 20, T 074-3676565,  
www.wapenvanbeckum.nl, info@wapenvanbeckum.nl.

Laat het je smaken
ETEN & DRINKEN
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 HOTELS 
HAAKSBERGEN
Erve Bruggert Scholtenhagenweg 46, T 053-5721404, 
www.ervebruggert.nl, info@ervebruggert.nl. 

Restaurant en Hotel 
De Watermölle 
Watermolenweg 3, T 053-572 
9250, www.dewatermolle.nl, 
info@dewatermolle.nl.
 

BUURSE
Natuurvriendenhuis 
Den Broam Alsteedseweg 73,  
T 088-0990 975, www.
denbroam.nivon.nl,  
denbroam@nivon.nl. 
Doe-het-zelf hotel.

BUITEN HAAKSBERGEN
Resort Bad Boekelo Oude Deldenerweg 203,  
T 053-4283005, www.sheetz.nl/resortbadboekelo/,  
receptie@badboekelo.nl. 
Hotel Restaurant Hof van Twente Goorsestraat 25, 
T 0547-333000, www.hotelhofvantwente.nl,  
info@hotelhofvantwente.nl.
 
 BED & BREAKFAST 
HAAKSBERGEN
B&B Blankenburg Blankenburg 10 A, T 06-25438406, 
www.bb-blankenburg.nl, harro.esther@hotmail.com. 
B&B Haaksbergen Orchidee 27, T 06-25067499,  
d.busschers27@gmail.com. 
Erve Bruggert Scholtenhagenweg 46, T 053-5721404, 
www.ervebruggert.nl, info@ervebruggert.nl. 
B&B Het Haaksbergs Hofje Pastoor Wienholtsstraat 48, 
T 06-10437013, www.bnbhethaaksbergshofje.nl,  
info@bnbhethaaksbergshofje.nl. 
Boerderijkamers De Pepper Beckummerweg 48,  
T 074-3676290, www.depepper.eu, info@depepper.eu. 
Boerderijcamping en Vakantieverblijf  
Hof 't Sprakel Beckummerweg 41a, T 074-3574582,  
www.hofsprakel.nl, info@hofsprakel.nl.

BUURSE
De Burink`s Hof Haaksbergerweg 37, T 053-5696458, 
www.deburinkshof.nl, info@deburinkshof.nl. 
Natuurlogies Buurse Buiten Beekweg 4,  
T 053-5696132, www.natuurlogies.nl, info@natuurlogies.nl. 
Bed and Breakfast De Herberg Alsteedseweg 23,  
T 053-5696614, , benbherberg@home.nl. 
De Pol Meijersgaardenweg 4-6, T 053-5696802,  
www.de-pol.nl, info@de-pol.nl. 
Bed & Breakfast Klein Soestdijk Meijersgaardenweg 15, 
T 053-5696464, , pjotr.bos@planet.nl.
 
 VAKANTIEWONINGEN, APPARTEMENTEN & LODGES 
HAAKSBERGEN
Erve Bruggert Scholtenhagenweg 46, T 053-5721404, 
www.ervebruggert.nl, info@ervebruggert.nl. 
Vakantiewonding De Höw Korenmolenweg Z33,  
T 06-15197432, , slusthusz@hotmail.com. 
Boerderij Appartementen 't Katreel 
Marktvelderweg 14, T 074-3575313, www.hetkatreelvakantie.nl, 
tkatreel@live.nl. 
Vakantiewoning Klein Langeloo Oostendorperweg 
Z 77, T 053-5728704, www.home.kpn.nlf.bookelmann.1, 
f.bookelmann.1@kpnmail.nl. 
Vakantiewoning De Mölnbroak Oostendorperweg Z7A, 
T 053-5729063, , henniescheggetman@hotmail.com. 
Vakantiewoning Oma's Huuske Geukerdijk 123,  
T 06-47104459, www.omahuuske.nl, info@omahuuske.nl. 
Boerderijkamers De Pepper Beckummerweg 48,  
T 074-3676290, www.depepper.eu, info@depepper.eu. 

 
Boerderijcamping  
en Vakantieverblijf  
Hof 't Sprakel  
Beckummerweg 41a,  
T 074-3574582, 
www.hofsprakel.nl,  
info@hofsprakel.nl.

BUURSE 
Boerderijcamping & Kamers De Beek Zoddebeekweg 
6, T 053-4366989, www.boerderijcampingdebeek.nl,  
info@boerderijcampingdebeek.nl. 

Gastvrij logeren
HOTELS / BED & BREAKFAST / VAKANTIEWONINGEN, LODGES & APPARTEMENTEN / 
VAKANTIEPARKEN / CAMPINGS / BOERENCAMPINGS & MINICAMPINGS /  
CAMPERPLAATSEN / GROEPSACCOMMODATIES

De Burink`s Hof Haaksbergerweg 37, T 053-5696458, 
www.deburinkshof.nl, info@deburinkshof.nl. 

 
Natuurlogies Buurse 
Buiten  
Beekweg 4, T 053-5696132, 
www.natuurlogies.nl,  
info@natuurlogies.nl. 

 
 
Natuurvriendenhuis Den Broam  
Alsteedseweg 73, T 088-0990 975, www.denbroam.nivon.nl,  
denbroam@nivon.nl. Tipi's en broamhutten.
Erve Hanebulten  Beekweg 10, T 053-5696652,  
www.hanebulten.nl, erve.hanebulten@kpnmail.nl. 
De Pol Meijersgaardenweg 4-6, T 053-5696802,  
www.de-pol.nl, info@de-pol.nl.

BUITEN HAAKSBERGEN
Resort Bad Boekelo Oude Deldenerweg 203,  
T 053-4283005, www.sheetz.nl/resortbadboekelo/,  
receptie@badboekelo.nl. 
Vakantiewoning/appartement De Kateeker 
Hagmolenbeekweg 48, T 06-54690664, www.kateeker.nl, 
info@kateeker.nl.
 
 VAKANTIEPARKEN 
HAAKSBERGEN
Camping Scholtenhagen Scholtenhagenweg 30,  
T 053-5722384, www.campingscholtenhagen.nl,  
info@campingscholtenhagen.nl. Villatenten.

 
Camping & Bungalowpark  
`t Stien`nboer 
Scholtenhagenweg 42,  
T 053-5722610,  
www.stiennboer.nl, info@
stien-nboer.nl. Bungalows, 
stuga's, luxe stacaravans,   

                 safarilodges.

 CAMPINGS 
HAAKSBERGEN
Camping Scholtenhagen Scholtenhagenweg 30,  
T 053-5722384, www.campingscholtenhagen.nl, info@
campingscholtenhagen.nl.  
Camping `t Stepelerven Kolenbranderweg 93A,  
T 06-10110777, www.stepelerven.nl, info@stepelerven.nl.  
Camping & Bungalowpark `t Stien`nboer 
Scholtenhagenweg 42, T 053-5722610, www.stiennboer.nl, 
info@stien-nboer.nl. 

BUURSE 
Camping Landgoed `t Hazenbos Oude Buurserdijk 1,  
T 053-5696338, www.hazenbos.nl, info@hazenbos.nl.  

 
Camping De Meene  
Holzik Es, T 06-81920177,  
www.demeene.nl, camping@
demeene.nl. 
 
 

 
 MINICAMPINGS & BOERENCAMPINGS 
HAAKSBERGEN
Boerderijcamping en Vakantieverblijf Hof 't Sprakel 
Beckummerweg 41a, T 074-3574582, www.hofsprakel.nl, 
info@hofsprakel.nl.
BUURSE
Mini Camping Den Aom Broekheurnerweg 100,  
T 053-5696585, www.minicamping-denaom.nl,  
jhhroerink@hotmail.com.

 
Boerderijcamping & 
Kamers De Beek 
Zoddebeekweg 6,  
T 053-4366989, 

www.boerderijcampingdebeek.nl,  
info@boerderijcampingdebeek.nl.  

Mini Camping  
De Nieuwe Bosplaats 
Broekheurnerweg 33,  
T 06-13538004, 
www.denieuwebosplaats.nl,  
info@denieuwebosplaats.nl. 

Landschapscamping  Het Wargerink 
Wargerinksweg 7, T 053-5696862, www.hetwargerink.nl, 
info@hetwargerink.nl.
BUITEN HAAKSBERGEN

Camping Onder de Sterren 
Wycherinkshoekweg 33,  
T 053-4365512, www.
campingonderdesterren.nl, 
info@campingonderdesterren.nl. 
 
 

Landschapscamping `t Scharrelhoes 
Kwinkelerweg 361, T 053-4281480, www.kampereninboekelo.nl, 
info@campinghetscharrelhoes.nl. 

scan de
QR code

Gastvrij logeren
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OVERNACHTEN
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 CAMPERPLAATSEN 
HAAKSBERGEN
Party & Catering restaurant Evers 
Hengelosestraat 49, T 053-5721591, www.restaurantevers.nl, 
evers@restaurantevers.nl. 
Henk Pen Caravans Westsingel 2, T 053-4348528,  
www.henkpen.nl, verkoop@henkpen.nl. 
Boerderij Appartementen ’t Katreel Marktvelderweg 14, 
T 074-3575313, www.hetkatreelvakantie.nl, tkatreel@live.nl.
Camping Scholtenhagen Scholtenhagenweg 30,  
T 053-5722384, www.campingscholtenhagen.nl, 
 info@campingscholtenhagen.nl. 
Camping & Bungalowpark `t Stien`nboer 
Scholtenhagenweg 42, T 053-5722610, www.stiennboer.nl, 
info@stien-nboer.nl. 

 GROEPSACCOMMODATIES 
HAAKSBERGEN
Erve Bruggert Scholtenhagenweg 46, T 053-5721404, 
www.ervebruggert.nl, info@ervebruggert.nl. 
Groepsaccommodatie Goed Te Pas 
Bartelerweg 5, T 06-13197777, www.goedtepas.com,  
info@goedtepas.com. 
Boerderijcamping en Vakantieverblijf Hof 't Sprakel 
Beckummerweg 41a, T 074-3574582, www.hofsprakel.nl, 
info@hofsprakel.nl. 

BUURSE
De Burink`s Hof 
Haaksbergerweg 37,  
T 053-5696458,  
www.deburinkshof.nl,  
info@deburinkshof.nl. 
 
 

Natuurlogies Buurse Buiten Beekweg 4, T 053-5696132, 
www.natuurlogies.nl, info@natuurlogies.nl. 

Natuurvriendenhuis Den Broam Alsteedseweg 73,  
T 088-0990 975, www.denbroam.nivon.nl,  
denbroam@nivon.nl. 

 
Groepsaccommodatie  
De Meene  
Holzik Es, 

T 06-81920177,  
www.demeene.nl,  
camping@demeene.nl. 

 
De Pol Meijersgaardenweg 4-6, T 053-5696802,  
www.de-pol.nl, info@de-pol.nl.
BUITEN HAAKSBERGEN
Fiets- en Kanoverhuur Ten Brinke  
Den Borgweg 20, T 0545-431626,  
www.fietsenkanoverhuur.nl, info@fietsenkanoverhuur.nl. 

Gastvrij logeren
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Laat je meevoeren naar het jaar 1900 en maak een
rit in een echte stoomtrein. Het fluitje klinkt. De
stationschef geeft het groene sein en langzaam
komt de stoomtrein op gang. Zeven kilometer lang
tuf je op je gemak door het Twentse landschap. De
chef van de trein zwaait met de vlag bij de
spoorwegovergang en als de conducteur
langskomt mag je zelf je kaartje knippen. 
Welkom bij Museum Buurtspoorweg.

- KOM EEN STOOMTREINRIT MAKEN -

In ons museum is van alles te
beleven voor kinderen. Jack de
stationskat neemt ze graag mee op
ontdekkingstocht. Onderweg door
het stoomdepot, de werkplaats én de
trein leren ze spelenderwijs de
leukste dingen over (stoom)treinen.
Breng ook een bezoekje aan Gait in
zijn ploegkeet. Hij weet alles over
werken aan het spoor. Op station
Boekelo vind je gave modelbanen,
speeltafels én een mini bioscoop. 

Na de ontdekkingsreis is het tijd
om te relaxen met wat drinken en
iets lekkers in het museum café De
Goederenloods. Daar liggen mooie
kleurplaten, vind je interactieve
treinspelletjes én hier kunnen
kinderen zich verkleden als
machinist of conducteur. Tot slot
vind je in de museumwinkel de
leukste souvenirs, als herinnering
aan een onvergetelijke dag
Museum Buurtspoorweg! 

 

Je mag je eigen kaartjes knippen

Een belevenis voor jong en oud

5 GOEDE REDENEN VOOR EEN BEZOEK
 
- Gratis parkeren in Haaksbergen en Boekelo
- Rolstoelvriendelijk
- Honden zijn welkom
- Een gemiddelde klantwaardering van 9,2
- Nr. 1 van dingen om te doen in Haaksbergen op Tripadvisor
 

'Hier mag je 
échte grote 

treinen aanraken!'

 

- Max - 

'Het was leuk én
leerzaam voor ons

hele gezin.'

 

- Fam. Roelofs - 

Let op: boek je kaartjes online

www.museumbuurtspoorweg.nl

SPOED
Alarmnummer spoed 112
Geen spoed, wel politie 0900-8844
Spoedeisende hulp MST 088-5551188
 MST, Beltstraat 70, Enschede

APOTHEEK
Apotheek de Waag, Goorsestraat 91 053-5724595
Apohtheek de Hofbraak, Spoorstraat 4 053-5721809

HUISARTSPRAKTIJKEN
Het Doktershuis, Wiedenbroeksingel 4 
 Dr. Van Grafhorst 053-5721888 | spoed 053-5742270
 Dr. Van der Lugt & Van Kempen
  053-5722207 | spoed 053-5741500
 Dr. Luttikhof 053-5721335 | spoed 053-5721391
Hoed De Esch, Rembrandstraat 2
 Dr. Akarsubasi 053-5724282 | spoed 053-5728892
 Dr. Miguelez 053-5721836 | spoed 053-5728892
 Dr. Nijmeijer 053-7113532 | spoed 053-5728892
 Dr. Van Meerendonk 053-5727799 | spoed 053-5728892
Gezondheidscentrum De Bouwmeester, Bouwmeester 8
 Dr. Kleissen & Terlunen 053-5721406 | spoed 053-5741310
 Dr. Kuipsers & De Groot 053-5721985| spoed 053-5729288

TANDARTSPRAKTIJKEN
Bos, Wiedenbroeksingel 40  053-5722530
Kortier & van Leeuwen, Dr. Prinsstraat 101 053-5725375
Mondzorg Haaksbergen, Eibergsestraat 80 053-5727070
Tandzorg Op Maat, Eibergsestraat 25 053-5726767
Tandheelkunde Haaksbergen, Kruislandstraat 42 053-5721312

Weertseriet, Weertseriet 15 053-5721144 
Van der Zee, Raaweg 30 053-5743248
 
DIERENARTSEN
Arts4dieren, Hengelosestraat 3 053-5741824
Dierenartspraktijk Haaksbergen, Tolstraat 12 053-5721500
Dierenkliniek Watermolen, Lansinkstraat 52 053-5721188
Paardenkliniek Watermolen, Watermolenweg 5 053-7920070

TAXI
Drive Kiwi 053-2032370
Taxi Haaksbergen 074-2509291

OPENBAAR VERVOER
Busstation, Zeedijk.
www.reizen.keolis.nl

GELDMAAT
Rabobank, Kalter 2
Albert Heijn, Spoorstraat 30
Boek en Buro, Spoorstraat 67
Plus Leusink, Veldmaterstraat 174
Dorpswinkel Wildenborg, Alsteedseweg 17, Buurse

MARKTEN
Weekmarkt, Markt, Haaksbergen (elke woe 8.00-13.00 uur)

POSTNL
Albert Heijn, Spoorstraat 30
Coop, Ferdinand Bolstraat 11
Plus Leusink, Veldmaterstraat 174
Tabak & Kadoshop, Molenstraat 19
Dorpswinkel Wildenborg, Alsteedseweg 17, Buurse

OVERNACHTEN
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Eropuit
ACTIEF, OUTDOOR & SPORT / BOOT- & KANOVERHUUR / DIER, TUIN & BOERDERIJ /ESCAPEROOM / 
FIETSEN, VERHUUR & REPARATIE / GALERIEËN & EXPOSITIES / GOLFEN / GROEPSUITJES / HISTORISCH ARCHIEF /  
INFORMATIE | EDUCATIE / KEGELEN & CURLING / KINDERFEESTJES / MOLENS / MUSEUM / NATUURGEBIEDEN & PARKEN /  
NETTE TOILETTE! / RELIGIEUZE GEBOUWEN / RONDLEIDINGEN & EXCURSIES / RONDRITTEN EN TOCHTEN / SPEELTIJD /  
THEATER & FILM / VISSEN / WELLNESS EN BEAUTY / HUIS & TUIN / KLEDING, SCHOENEN & ACCESSOIRES / VRIJETIJD /  
OVERIG / WORKSHOPS / ZWEMMEN

 ACTIEF, OUTDOOR & SPORT 
HAAKSBERGEN
Atletiek Vereniging Haaksbergen Scholtenhagenweg 39,  
T 053-5740599, www.av-haaksbergen.nl,  
info@av-haaksbergen.nl.
Bootcamproute Scholtenhagen. www.bootcamproute-
scholtenhagen.nl. 
Fietsen in Haaksbergen Outdoor: Via knooppunten of 
kant-en-klare routes. Route inspiratie en meer over het 
Fietsnetwerk Twente op haaksbergennatuurlijk.nl of kom 
langs in de VVV Shop.
IJsch Haaksbergen Scholtenhagenweg 40b, www.ijsch.nl. 
Natuurijsbaan, Skeelerbaan.
Jeu de Boulesbaan 't Saalmerink Klaashuisstraat 9.
Kei-fit Centre Haaksbergen Geukerdijk 94, T 053-5725233, 
www.kei-fit.nl, haaksbergen@kei-fit.nl.  
Tennis, Paddle, Squash, Fitness.
Golfclub Het Langeloo Hasseltweg 5, T 053-5722255, 
www.hetlangeloo.nl, www.foogolf-twente.nl, info@
hetlangeloo.nl. 9 holes EGA par-3 baan, Footgolf.
Mountainbiken in Haaksbergen Startpunten: Erve 
Bruggert, Scholtenhagenweg 46, Haaksbergen. Ter Huurne 
Hollandmarkt, Alsteedseweg 64, Buurse. Mountainbike 
huren? Zie categorie Fietsen, Verhuur.
Wandelen in Haaksbergen Informatie over het 
Wandelnetwerk Twente en route inspiratie op 
haaksbergennatuurlijk.nl of kom langs in de VVV Shop.
BUURSE
Buffet- en partyrestaurant Captain Jack 
Broekheurnerweg 27, T 053-5696205, www.captainjack.nl, 
info@captainjack.nl. Voor groepen: o.a. klootschieten, 
boerengolf, gps schatzoektocht, schietparade, rondrit 'Bello' 
(wegtrein), kickbike/steptocht.
Hooge Esch Buurse Alsteedseweg 38, T 053-5696429, 
www.hoogeeschbuurse.nl, info@hoogeeschbuurse.nl. 
Voor groepen: o.a. Laserkleiduifschieten, Bamboestieken, 
Handboogtag, Kickbiketocht per gps.
BUITEN HAAKSBERGEN
Fiets- en Kanoverhuur Ten Brinke Den Borgweg 20,  
T 0545-431626, www.fietsenkanoverhuur.nl,  
info@fietsenkanoverhuur.nl. Kanoverhuur, klootschieten, 
klomp-golf, indoor curling, Fietsverhuur.

Restaurant Haarmühle Besslinghook 57, T 0049-256793190, 
www.haarmuehle.de, info@haarmuehle.de.  
Klootschieten, vogelschieten, segway touren, huifkartocht, 
elektrowagen tocht.
Pitch&Putt Twente | Escape Room Twente 
Hengevelderweg 3, T 0547-351990, www.pitch-putt-twente.nl,
diepenheim@ptch-putt-twente.nl.  
Picht & Putt golf, voetgolf, axe throwing.
Het Schwarzwald Markeloseweg 115, T 0548-518505,  
www.hetschwarzwald.nl, info@hetschwarzwald.nl. 
E-chopper tour, buggy rijden, shooting games en meer 
groepsactiviteiten.

 BOOT- & KANOVERHUUR 
HAAKSBERGEN
Buurserpot Watermolenweg, T 053-5722811,  
www.haaksbergennatuurlijk.nl, info@haaksbergennatuurlijk.nl. 
Vaart apr t/m okt op vaste dagen/tijden. Groepen ook op 
afspraak. Reserveren via VVV Shop, T 053-5722811, info@
haaksbergennatuurlijk.nl
BUITEN HAAKSBERGEN

Fiets- en Kanoverhuur Ten 
Brinke Den Borgweg 20,
T 0545-431626, www.
fietsenkanoverhuur.nl,  
info@fietsenkanoverhuur.nl. 

Restaurant Haarmühle Besslinghook 57, T 0049-256793190, 
www.haarmuehle.de, info@haarmuehle.de. 
Landbouw, Zorg- & Educatieboerderij Erve 
Meyerinkbroek Benteloseweg 25, T 074-3575311,  
www.ervemeyerinkbroek.nl, info@ervemeyerinkbroek.nl.
 
 DIER, TUIN & BOERDERIJ 
HAAKSBERGEN
VN Haaksbergen | Heemtuin Dievelaarslaan 2,  
T 053-5740678, www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen, 
secretariaat.ivnhaaksbergen@gmail.com. Heemtuin.
Schaapskudde Haaksbergen Schapendrift 11,
www.schaapskuddehaaksbergen.nl,  
mail@schaapskuddehaaksbergen.nl. Schaapskooi en 
Educatiefcentrum over de kudde en het Haaksbergerveen.

Kinderboerderij Scholtenhagen Scholtenhagenweg 25A,  
T 053-5721116, www.scholtenhagen.nl, groot.
scholtenhagen@online.nl. 
Restaurant en Hotel De Watermölle Watermolenweg 3,  
T 053-5729250, www.dewatermolle.nl, info@dewatermolle.nl. 
Paardenstalling en overnachten (hotel).
BUURSE
Mini Camping De Nieuwe Bosplaats Broekheurnerweg 
33, T 06-13538004, www.denieuwebosplaats.nl, info@
denieuwebosplaats.nl. Paardenstalling.
Kiekeboer Smelt Luttikhedde Braamweg 12a,  
T 06-83444236, www.kiekeboeren.nl, www.smelt-luttikhedde.com, 
luttikheddesmelt@gmail.com. Rondleiding op afspraak. In juli 
en aug. is de boerderij een paar middagen opengesteld.
Maisdoolhof Buurse Meijersgaardenweg 5,  
T 06-30220160, www.facebook.com/maisdoolhofbuurse,  
jackbeill@icloud.com. Bloemenpluktuin.
Groencentrum Buurse 't Niej'nhoes  
Broekheurnerweg 35, T 053-5696322, 
www.groencentrumbuurse.nl, info@groengildebuurse.nl. 
Ontdekkingstuin voor kinderen.
BUITEN HAAKSBERGEN
Forelderij Surplus Usselerrietweg 50, T 053-4282439,  
www.forelderij.nl, forelderij@st-surplus.nl. Forelvissen, 
pluktuin.

 ESCAPEROOM 
HAAKSBERGEN

Escaperoom Hof te Langelo 
Aaftinksweg, T 06-20036852, 
www.escaperoomhoftelangelo.nl,  
info@escaperoomhoftelangelo.nl. 

 
 

Escape Room Twente Hengevelderweg 3, T 0547-351990, 
www.pitch-putt-twente.nl, diepenheim@ptch-putt-twente.nl. 

 FIETSEN, VERHUUR & REPARATIE 
HAAKSBERGEN
Pot Tweewielers Blankenburg 9, T 053-5722198,  
www.pottweewielers.nl, info@pottweewielers.nl. 
Camping & Bungalowpark `t Stien`nboer 
Scholtenhagenweg 42, T 053-5722610, www.stiennboer.nl, 
info@stien-nboer.nl. 
Restaurant en Hotel De Watermölle Watermolenweg 3,  
T 053-5729250, www.dewatermolle.nl, info@dewatermolle.nl. 
Verhuur kind/ouder tandems.
BUURSE
Dorpswinkel Wildenborg Alsteedseweg 17, T 053-5696206, 
www.dorpswinkelwildenborg.nl, info@dorpswinkelwildenborg.nl. 
Fietsen, e-bikes, kinderfietsen, tandems, familiefiets (max. 30 
personen), elektrische duo fietsen.

BUITEN HAAKSBERGEN
Fiets- en Kanoverhuur Ten Brinke Den Borgweg 20,  
T 0545-431626, www.fietsenkanoverhuur.nl,  
info@fietsenkanoverhuur.nl. Fietsen, E-bikes, tandems, kidkar 
aanhanger, mountainbikes, groepsfiets (4-40 pers.).

 GALERIEËN & EXPOSITIES 
HAAKSBERGEN
Theeschenkerij Jordaan Scholtenhagenweg 42,  
T 053-5742971, www.theeschenkerij-jordaan.nl,  
info@theeschenkerij-jordaan.nl. Expositie: Textielverleden 
Haaksbergen.
De Kappen | Kunstzaal Haaksbergen Sterrebosstraat 2, 
T 053-5730250, www.kulturhushaaksbergen.nl, kunstzaal@
kulturhushaaksbergen.nl. Wisselende exposities.

 GOLFEN 
HAAKSBERGEN
Golfclub  Het Langeloo Hasseltweg 5, T 053-5722255,  
www.hetlangeloo.nl, www.foogolf-twente.nl,  
info@hetlangeloo.nl. 9 Holes EGA par-3 baan, Footgolf.
Camping & Bungalowpark `t Stien`nboer 
Scholtenhagenweg 42, T 053-5722610, www.stiennboer.nl, 
info@stien-nboer.nl. Midgetgolf.
BUURSE
Ter Huurne Hollandmarkt Alsteedseweg 64, T 053-5693569, 
www.terhuurne.nl, info@terhuurne.nl. Midgetgolf.

Pitch&Putt Twente 
Hengevelderweg 3, T 0547-
351990, www.pitch-putt-twente.
nl, diepenheim@ptch-putt-
twente.nl. Pitch & Putt op kleine 
9-18-holes baan, voetgolf.

 
 GROEPSUITJES 
HAAKSBERGEN
Buurserpot Watermolenweg, T 053-5722811,  
www.haaksbergennatuurlijk.nl, info@haaksbergennatuurlijk.nl. 
Vaart apr t/m okt. Groepen op afspraak.
Landbouw, Zorg- & Educatieboerderij Erve 
Meyerinkbroek Benteloseweg 25, T 074-3575311,  
www.ervemeyerinkbroek.nl, info@ervemeyerinkbroek.nl. 
Escaperoom Hof te Langelo Aaftinksweg,  
T 06-20036852, www.escaperoomhoftelangelo.nl,  
info@escaperoomhoftelangelo.nl.  
Volwassen en kinderen escaperoom, Kazen Curling, GPS.
Kuier'n en Preuv'n Stationsstraat 3, T 053-5722811,  
www.haaksbergennatuurlijk.nl, info@haaksbergennatuurlijk.nl. 
Golfclub  Het Langeloo Hasseltweg 5, T 053-5722255,  
www.hetlangeloo.nl, www.foogolf-twente.nl,  
info@hetlangeloo.nl. 9 Holes EGA par-3 baan, Footgolf.
Museum Buurtspoorweg Stationsstraat 3,  
T 053-5721516, www.museumbuurtspoorweg.nl,  
info@museumbuurtspoorweg.nl. 

ZIEN & DOEN
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Partyrestaurant 't Stien'nboer Scholtenhagenweg 42,  
T 053-5722610, www.stiennboer.nl/partyrestaurant,  
info@stiennboer.nl. Themafeesten: Fun Air Diner Show, 
Schot in de Roos, Houthakkersavond, Westernavond, 
Piratenavond, Rondrit 'Smokey'.
Twents Genot Wijnen & Dranken Spoorstraat 14,  
T 085-2737524, www.twentsgenot.nl, info@twentsgenot.nl. 
Wijn-, likeur-, whisky en bierproeverijen.
BUURSE
Buffet- en partyrestaurant Captain Jack 
Broekheurnerweg 27, T 053-5696205, www.captainjack.
nl, info@captainjack.nl. Actief: Klootschieten, gps 
schatzoektocht, boerengolf, schietparade, rondrit 'Bello' 
(wegtrein), kickbike/steptocht. Themafeesten: oud 
Hollandse, maffia, piraten, casino, spelshows.
Hooge Esch Buurse Alsteedseweg 38, T 053-5696429, 
www.hoogeeschbuurse.nl, info@hoogeeschbuurse.nl. 
O.a. laserkleiduifschieten, bamboestieken, handboogtag, 
kickbiketocht per gps.
Rigtersbier Alsteedseweg 38, T 06-40023606,  
www.rigtersbier.nl, info@rigtersbier.nl. Rondleiding en 
bierproeverijen.
Dorpswinkel Wildenborg Alsteedseweg 17, T 053-5696206, 
www.dorpswinkelwildenborg.nl, info@dorpswinkelwildenborg.nl. 
Verhuur: fietsen, e-bikes, kinderfietsen, tandems, familiefiets 
(30 personen).
BUITEN HAAKSBERGEN
Fiets- en Kanoverhuur Ten Brinke Den Borgweg 20,  
T 0545-431626, www.fietsenkanoverhuur.nl,  
info@fietsenkanoverhuur.nl. Kanoverhuur, klootschieten, 
klompgolf, indoor curling, fietsverhuur.
Pitch&Putt Twente | Escape Room Twente 
Hengevelderweg 3, T 0547-351990, www.pitch-putt-twente.nl, 
diepenheim@ptch-putt-twente.nl. Picht & Putt, voetgolf, axe 
throwing, escaperoom.
Forelderij Surplus Usselerrietweg 50, T 053-4282439,  
www.forelderij.nl, forelderij@st-surplus.nl. Forelvissen.

 HISTORISCH ARCHIEF 
HAAKSBERGEN
Historisch Centrum Markt 3, T 053-5742374,  
www.historischekringhaaksbergen.nl,  
hist.centrum.hbg@hetnet.nl.
 
 INFORMATIE | EDUCATIE 
HAAKSBERGEN
IVN Haaksbergen Dievelaarslaan 2, T 053-5740678,  
www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen,  
secretariaat.ivnhaaksbergen@gmail.com. 
Educatief Centrum Schaapskudde Schapendrift 11,  
www.schaapskuddehaaksbergen.nl,  
mail@schaapskuddehaaksbergen.nl. 

Toeristisch Overstap Punt (TOP) Scholtenhagenweg 46a, 
www.ervebruggert.nl, info@ervebruggert.nl. 
Veldwerkcentrum Het Lankheet Lankheterweg 6,  
T 06-53717724, www.hetlankheet.nl, info@hetlankheet.nl. 
VVV Shop/Haaksbergen Promotie Stationsstraat 3,  
T 053-5722811, www.haaksbergennatuurlijk.nl,  
info@haaksbergennatuurlijk.nl.
BUURSE
Informatiecentrum De Wakel Stendermolenweg 9,  
T 053-4281527, www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
buurserzand. 
Dorpswinkel Wildenborg Alsteedseweg 17, T 053-5696206, 
www.dorpswinkelwildenborg.nl, info@dorpswinkelwildenborg.nl.

 KEGELEN & CURLING 
HAAKSBERGEN
Eetcafé en Zalencentrum Winkelman Broekheurnerweg 52, 
T 053-5696202, www.cafewinkelman.nl, info@cafewinkelman.nl. 
Kegelbaan.
BUITEN HAAKSBERGEN
Fiets- en Kanoverhuur Ten Brinke Den Borgweg 20,  
T 0545-431626, www.fietsenkanoverhuur.nl,  
info@fietsenkanoverhuur.nl. Indoor curling.

 KINDERFEESTJES 
HAAKSBERGEN
Escaperoom Hof te Langelo Aaftinksweg,  
T 06-20036852, www.escaperoomhoftelangelo.nl,  
info@escaperoomhoftelangelo.nl. Kinderescaperoom, Mini 
Escapespel, Kazen Curling, Kijkje bij de boerderijdieren.
Partyrestaurant 't Stien'nboer Scholtenhagenweg 42,  
T 053-5722610, www.stiennboer.nl/partyrestaurant, info@
stiennboer.nl. Indoorspeeltuin, Kaboutertocht, Oud 
Hollandse spelletjes, Midgetgolf, zwemmen.
Recreatiebad & Sauna de Wilder Scholtenhagenweg 32,  
T 053-5721115, www.optisport.nl/wilder, info@optisport.nl. 
BUURSE
Buffet- en partyrestaurant Captain Jack 
Broekheurnerweg 27, T 053-5696205, www.captainjack.nl, 
info@captainjack.nl. 
GPS Schatzoektocht, boerengolf en spelfaciliteiten.
Hooge Esch Buurse Alsteedseweg 38, T 053-5696429,  
www.hoogeeschbuurse.nl, info@hoogeeschbuurse.nl. 
Panenkoek smullen & spelen.
Maisdoolhof Buurse Meijersgaardenweg 5,  
T 06-30220160, www.facebook.com/maisdoolhofbuurse, 
jackbeill@icloud.com. Maisdoolhof, uitkijktoren, trampolines.
Ter Huurne Hollandmarkt Alsteedseweg 64, T 053-5693569, 
www.terhuurne.nl, info@terhuurne.nl. Speeltuin, Midgetgolf.
BUITEN HAAKSBERGEN
Fiets- en Kanoverhuur Ten Brinke Den Borgweg 20,  
T 0545-431626, www.fietsenkanoverhuur.nl, info@
fietsenkanoverhuur.nl. Kanovaren, klompgolf, skelterrijden, 
indoor curling, oud Hollandse spelletjes, kampvuur.

Pitch&Putt Twente Hengevelderweg 3, T 0547-351990, 
www.pitch-putt-twente.nl, diepenheim@ptch-putt-twente.nl. 
Footgolf feestje. 

 MOLENS 
HAAKSBERGEN
Windmolen De Korenbloem Fazantstraat 39,
T 053-5722811, www.haaksbergsemolens.nl, info@
haaksbergsemolens.nl. Open: wo en za middag. Rondleiding 
op afspraak, reserveren via VVV Shop, T 053-5722811,  
info@haaksbergennatuurlijk.nl.
Oostendorper Watermolen Watermolenweg 2, T 
053-5722811, www.haaksbergsemolens.nl, info@
haaksbergsemolens.nl. Open: wo en za middag. Rondleiding 
op afspraak, reserveren via VVV Shop, T 053-5722811,  
info@haaksbergennatuurlijk.nl.
BUITEN HAAKSBERGEN
Restaurant Haarmühle Besslinghook 57, T 0049-256793190, 
www.haarmuehle.de, info@haarmuehle.de. 

 MUSEUM 
HAAKSBERGEN
Museum Buurtspoorweg Stationsstraat 3,  
T 053-5721516, www.museumbuurtspoorweg.nl,  
info@museumbuurtspoorweg.nl. 
BUITEN HAAKSBERGEN
Het Kristalmuseum Burg. Bloemerstraat 1, T 0545-272200, 
www.kristalmuseum.nl, info@kristalmuseum.nl. 
Sfeer van Weleer Hälterweg 19, T 0545-431540,  
www.sfeervanweleer.nl, info@sfeervanweleer.nl.
 
 NATUURGEBIEDEN & PARKEN 
HAAKSBERGEN
Het Assinkbos Veddersweg.
Buurserbeek 
Het Buurserzand Stendermolenweg 9a,  
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/buurserzand.
Grintenbosch Geukerdijk, www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/grintenbosch. Rolstoelvriendelijk. Ook 
een fijn bos voor kleine kinderen; prima begaanbaar voor 
buggy's, kabouterpad, grondwatermeter, insectenhotels.
Het Haaksbergerveen Niekerkerweg, www.staatsbosbeheer.nl. 
Landgoed Het Lankheet Lankheterweg, www.hetlankheet.nl, 
info@hetlankheet.nl. 
Park Scholtenhagen Scholtenhagenweg, T 053-5721116, 
www.scholtenhagen.nl, groot.scholtenhagen@orange.nl. 
Stepelerveld en Altenabos Stepelerveldweg.
Het Witte Veen Witteveenweg, www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/witte-veen.

 NETTE TOILETTE! 
HAAKSBERGEN
Nette Toilette! Gratis gebruik van toilet. Deelnemende 
ondernemers zijn te herkennen aan de Nette Toilette 
Sticker op hun deur of bekijk het overzicht op 
haaksbergennatuurlijk.nl.

 RELIGIEUZE GEBOUWEN 
HAAKSBERGEN
HH Bonifatiuskerk en Gezellen Veldmaterstraaat 61-63,  
T 053-5721419, www.franciscusparochie.nl.
Hervormde Kerk Jhr. von Heijdenstraat 6, T 053-5721216, 
www.sowhaaksbergen.nl. Bezichting op afspraak.
Moskee Ertugrul Gazi Blankenburgerstraat 49,  
T 053-5727207. Bezichtiging op afspraak.
Pancratiuskerk Markt 20, T 053-5743929,  
www.franciscusparochie.nl. Bezichtiging jun t/m sep di en 
do middag of op afspraak. 
Synagoge Ruisschenborgh 1, T 0573-253415,  
www.ljgtwente.nl. Bezichtiging (groepen) op afspraak.
BUURSE
Heilige Maria Praesentatie Broekheurnerweg 46,  
T 053-5743929, www.pvhaaksbergen.nl.
Hervormde Kerkje Buurse Alsteedseweg 22,  
T 06-10701251, www.kleinekerkjebuurse.nl,  
info@kleinekerkjebuurse.nl. 

 RONDLEIDINGEN & EXCURSIES 
HAAKSBERGEN
Landbouw, Zorg- & Educatieboerderij Erve 
Meyerinkbroek Benteloseweg 25, T 074-3575311,  
www.ervemeyerinkbroek.nl, info@ervemeyerinkbroek.nl. 
Rondleiding op afspraak.
Dorpswandeling Historische Kring Markt 3, T 053-5742374, 
www.historischekringhaaksbergen.nl, hist.centrum.hbg@
hetnet.nl. jun t/m aug iedere 3e woe of groepen op afsraak.
IVN Haaksbergen Dievelaarslaan 2, T 053-5740678,  
www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen, secretariaat.
ivnhaaksbergen@gmail.com. 
Windmolen De Korenbloem Fazantstraat 39,  
T 053-5722811, www.haaksbergsemolens.nl, info@
haaksbergsemolens.nl. Rondleiding reserveren via VVV Shop.
Excursie Het Lankheet Lankheterweg, www.hetlankheet.nl, 
info@hetlankheet.nl. Apr t/m dec iedere eerste za van de 
maand of groepen op afsrpaak.
De Melktapperij | Erve Lansink Stegenhoekweg 21,  
T 0547-333273, www.demekltapperij.nl, info@demelktapperij.nl. 
Rondleiding op afspraak of als het stoplicht in de Melktap 
op groen staat.
Museum Buurtspoorweg Stationsstraat 3,  
T 053-5721516, www.museumbuurtspoorweg.nl,  
info@museumbuurtspoorweg.nl. Rondleiding op afspraak.
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Oostendorper Watermolen Watermolenweg 2,  
T 053-5722811, www.haaksbergsemolens.nl,  
info@haaksbergsemolens.nl. Rondleiding reserveren via 
VVV Shop.
Educatief Centrum Schaapskudde Schapendrift 11, 
www.schaapskuddehaaksbergen.nl, mail@
schaapskuddehaaksbergen.nl. Op stap met de 
schaapsherder.
BUURSE 
Kiekeboer Smelt Luttikhedde Braamweg 12a,  
T 06-83444236, www.kiekeboeren.nl, www.smelt-luttikhedde.
com, luttikheddesmelt@gmail.com. Rondleiding op afspraak.
Rigtersbier Alsteedseweg 38, T 06-40023606, www.
rigtersbier.nl, info@rigtersbier.nl. Rondleiding op afspraak.

 RONDRITTEN EN TOCHTEN 
HAAKSBERGEN
Camping & Bungalowpark `t Stien`nboer 
Scholtenhagenweg 42, T 053-5722610, www.stiennboer.nl, 
info@stien-nboer.nl. Rondrit 'Smokey' (wegtrein).
Wakelexpress Stendermolenweg 9, T 053-4281527, www.
natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/buurserzand. Rondrit 
in een Elektrocar door het Buurserzand met als optie een 
afbuiging naar het Haaksbergerveen langs de Schaapskooi 
en het Educatief Centrum (max. 12 pers of 1 rolstoel + 7 
pers.). Reserveren via VVV Shop.
BUURSE
Buffet- en partyrestaurant Captain Jack 
Broekheurnerweg 27, T 053-5696205, www.captainjack.nl, 
info@captainjack.nl. Rondrit 'Bello' (wegtrein).
BUITEN HAAKSBERGEN
Restaurant Haarmühle Besslinghook 57, T 0049-256793190, 
www.haarmuehle.de, info@haarmuehle.de. Paarden huifkar.

 SPEELTIJD 
HAAKSBERGEN
Camping & Bungalowpark `t Stien`nboer 
Scholtenhagenweg 42, T 053-5722610, www.stiennboer.nl, 
info@stien-nboer.nl. Speeltijd: Indoorspeeltuin, Midgetgolf.
BUURSE

Natuurvriendenhuis  
Den Broam Alsteedseweg 73,  
T 088-0990975,  
www.denbroam.nivon.nl, 
denbroam@nivon.nl.  
Natuurspeelplek; klimbos, 
zandbak, waterspeelplaats, 
hutten bouwen, smulpad.

Hooge Esch Buurse Alsteedseweg 38, T 053-5696429,  
www.hoogeeschbuurse.nl, info@hoogeeschbuurse.nl. 
Speeltuin (binnen en buiten).

Maisdoolhof Buurse Meijersgaardenweg 5, T 06-30220160, 
www.facebook.com/maisdoolhofbuurse, jackbeill@icloud.com. 
Maisdoolhof, uitkijktoren, trampolines, pluktuin.
Ter Huurne Hollandmarkt Alsteedseweg 64, T 053-5693569, 
www.terhuurne.nl, info@terhuurne.nl. Speeltuin, Midgetgolf.
BUITEN HAAKSBERGEN
Restaurant Haarmühle Besslinghook 57, T 0049-256793190, 
www.haarmuehle.de, info@haarmuehle.de. Speeltuin, 
bootverhuur.
Forelderij Surplus Usselerrietweg 50, T 053-4282439,  
www.forelderij.nl, forelderij@st-surplus.nl. Forelvissen, 
Speeltuin, pluktuin.

 THEATER & FILM 
HAAKSBERGEN
De Kappen Blankenburgerstraat 40-42, T 053-5730200, 
www.kulturhushaaksbergen.nl, info@dekappen.nl.  
Theater en Filmhuis.

 VISSEN 
HAAKSBERGEN
Buurserbeek Sommige stukken van natuurgebieden/
landgoederen uitgesloten. Visvergunning verplicht.
Hengelsport Hennie Kruidenier Spoelsterstraat 45,  
T 053-5723679, www.hengelsport-kruidenier.com,  
info@Hengelsport-Kruidenier.com. 
Recreatievijver Scholtenagen Scholtenhagenweg. 
Visvergunning verplicht.
Retentievijver Veldmaat Veldzichtweg. Visvergunning 
verplicht.
BUITEN HAAKSBERGEN
Forelderij Surplus Usselerrietweg 50, T 053-4282439,  
www.forelderij.nl, forelderij@st-surplus.nl.  
Vissen: Forelvissen (visuitrusting te huur).

 WELLNESS EN BEAUTY 
HAAKSBERGEN
Boerderijcamping en Vakantieverblijf Hof 't Sprakel 
Beckummerweg 41a, T 074-3574582, www.hofsprakel.nl, 
info@hofsprakel.nl. Sauna.
Recreatiebad & Sauna de Wilder Scholtenhagenweg 32, 
T 053-5721115, www.optisport.nllocatieswilder,  
info@optisport.nl. Sauna.
BUITEN HAAKSBERGEN
Resort Bad Boekelo Oude Deldenerweg 203,  
T 053-4283005, www.sheetz.nl/resortbadboekelo,  
receptie@badboekelo.nl. Beauty en wellness.

 HUIS & TUIN 
HAAKSBERGEN
Breukers Electro Veldmaterstraat 75, T 053-5721538, 
www.electrobreukers.nl, info@electrobreukers.nl. 

Ten Hagen Woondecoratie M.A. de Ruyterstraat 20,  
T 053-5722162, www.colorsathome-haaksbergen.nl,  
info@tenhagenwoondecoratie.nl. 
Hubo Wieskamp Zeedijk 14, T 053-5722453, www.hubo.nl/
wieskamp.
Meervoordieren.nl Eibergsestraat 27, T 053-5726283,  
www.meervoordieren.nl, info@meervoordieren.nl. 
The Phone House Blankenburgerstraat 10, T 053-5743474, 
www.phonehouse.nl, johan@wconnect.nl. 
Rouwenhorst Installatietechniek Blankenburgerstraat 29,  
T 053-5723589, www.rouwenhorstinstallatietechniek.nl, info@
rouwenhorstinstallatietechniek.nl. 
Techmag Haaksbergen Textielstraat 4, T 053-5723224,  
www.techmaghaaksbergen.nl, info@techmaghaaksbergen.nl. 
Blokker/Top1Toys Spoorstraat 47-49, T 053-5727144,  
www.blokker.nl.
Welkoop Haaksbergen Textielstraat 12, T 053-5721758, 
www.welkoop.nl.
BUURSE
Groencentrum Buurse 't Niej'nhoes Broekheurnerweg 
35, T 053-5696322, www.groencentrumbuurse.nl, info@
groengildebuurse.nl. 
Dorpswinkel Wildenborg Alsteedseweg 17, T 053-5696206, 
www.dorpswinkelwildenborg.nl, info@dorpswinkelwildenborg.nl. 

 KLEDING, SCHOENEN & ACCESSOIRES 
HAAKSBERGEN
Juwelier Aalbers Spoorstraat 7, T 053-5721488,  
www.juwelieraalbers.nl, info@juwelieraalbers.nl. 
Arjan & Co Kalter 3-5, T 053-5741881, www.arjanenco.nl.
Ter Avest Sport Molenstraat 2, T 053-5721992,  
www.sport2000.nlnl, info@teravestsport.nl. 
Hema Spoorstraat 38, T 053-5729100, www.hema.nl.
Hesselink Mode Haaksbergen Blankenburgerstraat 12,  
T 053-5730620, www.hesselinkmode.nl, info@hesselinkmode.nl. 
Mucci Jewels & Watches Spoorstraat 20, T 053-5742538, 
www.mucci.nl, info@saffierjuweliers.nl. 
Nouveauté Damesmode Blankenburgerstraat 14a,  
T 053-5727487, www.nouveaute.nl, info@nouveaute.nl. 
Paping Lingerie Spoorstraat 28, T 053-7370078,  
www.papinglingerie.nl, info@papinglingerie.nl. 
Qinn Womenswear  Spoorstraat 24, T 053-7200976,  
www.qinn-womenswear.nl, eastfashion@hetnet.nl. 
Schuurman Schoenen Spoorstraat 15, T 053-5742000,  
www.schuurman-schoenen.nl, haaksbergen@schuurman-
schoenen.nl. 

 WINKELEN - VRIJE TIJD 
HAAKSBERGEN
Top1Toys/Blokker Spoorstraat 47-49, T 053-5727144,  
www.blokker.nl.
Boek en Buro Spoorstraat 67, T 053-5723524,  
www.boek-en-buro.nl, haaksbergen@boek-en-buro.nl. 
Speel-o-theek DOMBO Jordaansingel 20 (basisschool Pius X), 
T 053-5726846, www.sot-dombo.nl.

Hema Spoorstraat 38, T 053-5729100, www.hema.nl.
Henk Pen Caravans Westsingel 2, T 053-4348528,  
www.henkpen.nl, verkoop@henkpen.nl. Camper, caravan en 
accessoires verkoop, verhuur en reparatie.
Hengelsport Hennie Kruidenier Spoelsterstraat 45,  
T 053-5723679, www.hengelsport-kruidenier.com,  
info@Hengelsport-Kruidenier.com. 
De Kappen | Bibliotheek Blankenburgerstraat 40-42,  
T 053-5722040, www.kulturhushaaksbergen.nl,  
bibliotheek@kulturhushaaksbergen.nl. 
Pot Tweewielers Blankenburg 9, T 053-5722198,  
www.pottweewielers.nl, info@pottweewielers.nl.
 
 WINKELEN - OVERIG 
HAAKSBERGEN
Landbouw, Zorg- & Educatieboerderij Erve 
Meyerinkbroek Benteloseweg 25, T 074-3575311,  
www.ervemeyerinkbroek.nl, info@ervemeyerinkbroek.nl. 
Door de hulpboeren gemaakte producten (o.a. vogelhuisjes, 
dienbalden, theedozen).
VVV Shop / Haaksbergen Promotie Stationsstraat 3, 
T 053-5722811, www.haaksbergennatuurlijk.nl, info@
haaksbergennatuurlijk.nl. Streekproducten en souvenirs.
Boerderijwinkel Erve Hanebulten Beekweg 10,  
T 053-5696652, www.hanebulten.nl, erve.hanebulten@
kpnmail.nl. Streekproducten en materialen voor imkers.

 WORKSHOPS 
HAAKSBERGEN
De Kappen Blankenburgerstraat 40-42, T 053-5730200,  
www.kulturhushaaksbergen.nl, info@dekappen.nl.  
In vakanties leuke workshops/activiteiten voor kinderen.
Live Cooking Metaalstraat 18a, T 053-5728027, 
www.livecooking-overijssel.nl, info@live-cooking.eu
Museum Buurtspoorweg Stationsstraat 3,  
T 053-5721516, www.museumbuurtspoorweg.nl,  
info@museumbuurtspoorweg.nl. Bestuur zelf een stoom- of 
dieseltrein.
Twents Genot Wijnen & Dranken Spoorstraat 14,  
T 085-2737524, www.twentsgenot.nl, info@twentsgenot.nl. 
Wijn-, likeur-, whisky en bierproeverijen.
Groencentrum Buurse 't Niej'nhoes Broekheurnerweg 35,  
T 053-5696322, www.groencentrumbuurse.nl,  
info@groengildebuurse.nl. Diverse groen/creatieve 
workshops voor volwassenen en kinderen.

 ZWEMMEN 
HAAKSBERGEN
t Stien 'n Boer Zwembad Scholtenhagenweg 42,  
T 053-5722610, www.stiennboer.nl, info@stiennboer.nl. 
Recreatiebad & Sauna de Wilder Scholtenhagenweg 32,  
T 053-5721115, www.optisport.nl/wilder, info@optisport.nl. 

Eropuit
ZIEN & DOEN
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Tot ziens op de gezellige
markt van Haaksbergen!

Weekmarkt Haaksbergen
Elke woensdagochtend van 8.00-13.00 uur 
in het centrum van Haaksbergen gezellige 
weekmarkt met groente, fruit, kleding, kaas, 
vis, brood en meer. Kom ook!

Van alle markten thuis
De weekmarkt lokt elke week veel bezoekers
naar het dorpshart van Haaksbergen. 
De markt is het gezelligste openlucht 
warenhuis en een ontmoetingsplek voor 
veel mensen. Bij de marktondernemers vind 
je kennis, passie, kwaliteit en service.

Goed bereikbaar & gratis parkeren
De markt is goed bereikbaar per auto.
Er zijn diverse parkeerplaatsen in de buurt.
Parkeren in Haaksbergen is gratis. Denk in
de blauwe zone wel aan uw parkeerkaart.
Laatste nieuws en acties
Volg voor het laatste nieuws en de acties de
Markt Haaksbergen op Facebook.

MARKT 
HAAKSBERGEN

Onmeunig 

gezellig

www.haaksbergennatuurlijk.nl
www.haaksbergennatuurlijk.nl is dé ‘online reiswijzer’ van 
Haaksbergen. Je vindt hier alle informatie die je nodig hebt 
voor een bezoek aan dit grenzeloos mooie stukje Twente. 
Zoals slaapadressen, eetgelegenheden, agenda, activiteiten, 
routes en bezienswaardigheden. 

Facebook: HaaksbergenNatuurlijk
Volg ons op Facebook en bekijk onze tips, leuke ideeën en 
wetenswaardigheden. 

Instagram: haaksbergennatuurlijk
Op Instagram haaksbergennatuurlijk vind je de mooiste 
foto’s uit Haaksbergen. Heb je zelf een mooie foto uit 
Haaksbergen? Plaats deze op Instagram met de hashtag 
#haaksbergennatuurlijk. Wie weet zie jij je foto terug op  
ons Instagram account, op www.haaksbergennatuurlijk.nl  
of inspireer je anderen.

VVV Shop
Onze enthousiaste VVV medewerkers helpen je graag 
op weg in Haaksbergen. In onze shop vind je toeristische 
informatie, wandel- en fietsroutes, streekproducten en 
souvenirs. Ook voor een cadeaubon ben je bij ons aan het 
juiste adres. Je vindt ons in het stationsgebouw van Museum 
Buurtspoorweg aan de Stationsstraat 3. 
T 053 5722811 | info@haaksbergennatuurlijk.nl 
Openingstijden: di t/m za 10.00-14.00 uur. 

VVV Servicepunt
Dorpswinkel Wildenborg aan de Alsteedseweg 17 is ons servicepunt 
in Buurse. Je kunt bij hun terecht voor tips, een klein assortiment  
fiets- en wandelroutes, cadeaukaarten en fietsverhuur. T 053 5696206 
info@dorpswinkelwildenborg.nl | www.dorpswinkelwildenborg.nl

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er 
in Haaksbergen te zien, doen en beleven is? 
Volg ons dan online of stap binnen in onze 
VVV Shop.

Laat je 
inspireren

Gevestigd in een monumentale boerderij gelegen in het 
prachtige buitengebied van Twente, vindt u naast een 
bierbrouwerij en ijsmakerij ook ons familierestaurant met 
speeltuin. Naast heerlijke ambachtelijke pannenkoeken 
serveren wij ook vele andere lekkere gerechten!
Binnen bij de openhaard of op ons terras, met uitzicht op 
het glooiende Twentse landschap, is het heerlijk vertoeven!

Alsteedseweg 38, 7481 RW 

053 569 6429

info@hoogeeschbuurse.nl
hoogeeschbuurse

Hooge Esch Buurse

HAAKSBERGEN PROMOTIE 

Het uitgebreide routenetwerk rondom Haaksbergen en 
Buurse laat je eindeloos genieten. Stap op de fiets en 
ontdek. Bij ons te huur: 

• Familie fiets 4 tot 30 persoons
• Mountainbike 
• Elektrische fiets
• Dames- en herenfiets
• Tandem
• Kinderfiets
• Ouder/kind fiets
• Elektrische duo fiets

ONTDEK BUURSE EN 
OMGEVING OP DE FIETS

TIP 
Begin je fietsroute  vanaf onze winkel.Wij  hebben voldoende  parkeergelegenheid. 

Alsteedseweg 17 |  7481 RS Buurse 
(0)53 - 5696206 | www.dorpswinkelwildenborg.nl

Volg ons o
p

social media
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  Een gezellig uitje
voor het hele gezin!

Restaurant & Terras

Typisch Nederland

Speeltuin, Midgetgolf & bootjes

geldig t/m 31-03-2022

ter Huurne Hollandmarkt
Alsteedseweg 64
7481RZ Haaksbergen

Tel.: 053 - 56 93 569
info@terhuurne.nl
www.terhuurne.nl

Mini-Auto’s - Paardenbaan - Oldtimer’s

Viswinkel met eetgelegenheid

Speeltuin - Restaurant - SupermarktSpeeltuin - Restaurant - Supermarkt

 Oldtimer

parkeren!parkeren!
Altijd gratisAltijd gratis

GratisGratis
    softijs    softijs

t.w.v. € 2,00

Uitknippen, verzilveren, en genieten!

Dan mag een bezoek aan onze Hollandmarkt niet ontbreken! Voordeel en plezier voor 
jong en oud. Hier vind je alles op een plek! Spelen, eten, drinken, winkelen. Al onze 

afdelingen hier te noemen is te veel, dus neem een kijkje op www.terhuurne.nl.

Lekker uitwaaien in het mooie Twente ...Lekker uitwaaien in het mooie Twente ...


