
Van alles te beleven!

Wist je dat er op de Sallandse Heuvelrug & in 
het Twents Reggedal van alles te beleven is voor  
kinderen? De speciale kinderkaart “Tijd om te spelen” 
staat boordevol tips en ideeën voor een leuk dagje 
uit. De kaart is verkrijgbaar bij de Tourist Info’s in 
Hellendoorn en Nijverdal. 

Wil je nog een keer een fi etstocht maken in 
combinatie met lekker spelen? Er is nog een leuke 
kinderfi etsroute. Ook deze is verkrijgbaar bij de 
plaatselijke Tourist Info’s. 

Landal Landgoed De Hel-
lendoornse Berg
Binnen of buiten spelen is hier 
mogelijk. Ga in de ballenbak, 
bouw een toren van blokken op 
de overdekte speelzolder. Lekker 
glijden, schommelen of in het 
zand spelen kan buiten in de 
grote speeltuin. 
Landal.nl 

Natuurcamping Eelerberg
Ontdek het speelbos op de 
camping of leef je uit in de 
speeltuin met water- en zand-
speelkuil. Op het terras is een 
levensgroot dam- en schaakspel 
en een vier op rij spel aanwezig. 
Ook sjoelen, een potje tafelten-
nis of tafelvoetbal is mogelijk. 
Eerlerberg.nl

Vakantiepark Hellendoorn
Bij het terras van Restaurant 
Tante Stoof is een leuke speel-
tuin. De kinderen kunnen hier 
naar hartenlust klimmen en 
klauteren terwijl jij op het terras 
geniet van iets lekkers en een 
oogje in het zeil houdt.
Vakantieparkhellendoorn.nl

Bakkerij- en IJsmuseum
Tijdens de schoolvakanties 
tussen april en oktober zijn er op 
meerdere werkdagen rondleidin-
gen met een gids en bakdemon-
straties in het museum. Kom jij je 
eigen broodje bakken?
Bakkerij-ijsmuseum.nl

Zomp de Schutteavear
Als je bij knooppunt 28 een ein-
dje richting knooppunt 17 fi etst 
kom je langs het boothuis van 
de Zomp De Schuttevaer. Vanaf 
hier kun je in schoolvakanties 
een vaartocht maken met de 
Zomp. 
Enternezomp.nl
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