DE 8 DINGEN DIE JE
GEDAAN MOET HEBBEN!

….

Expres verdwalen




Vind je weg tussen de manshoge
heggen van het grootste doolhof
van Nederland! Dit doolhof is al
meer dan 100 jaar oud. Middenin
staat een toren waar je prachtig
uitzicht hebt over alle gangen.
Open 1 april tot 31 oktober: van 11.00 tot
17.00 u (tot 16.00 u toegang). Entree € 3
(volwassenen), € 2 kinderen tot 12 jaar. 4
km. Hengeloseweg,7261 LV Ruurlo. T:
0573 - 45 31 75; www.doolhofruurlo.nl

Kies het ruime sop
In Borculo kunt u van april tot
november dagelijks opstappen in
een zogenaamde Berkelzomp, een
nagebouwd oud handelsschip
waarmee schippers eeuwenlang
over de Berkel voeren.
Wilt u het sportiever, dan kunt u ook
kanoën, waterfietsen of Sup-pen op
de Berkel.;
Boekingen Berkelzomp via Toeristische
Informatie Borculo,Hofstraat 5, 7271 AP
Borculo. T( 0545) 271966 Aanlegplaats (7
km): Gr. Wichmanstraat 48 a, Borculo.
www.stichtingberkelzomp.nl
Kanoën/waterfietsen/suppen: Zwembad
de Berkel (16 km), Berkelweg 7-12 7218 AS
Almen, Reserveren via 0575-431500

Terug in de tijd
Vijf eeuwen terug op Saksische
boerderij; binnen + buiten spelen,
dieren. Vlakbij avonturenpad en
blotevoetenpad (€ 3,50), pannenkoekenboerderij ‘Erve Brooks’.
12 km: Slaapdijk 2, 7275 CH Gelselaar
en Broekhuisdijk 5, 7275 CB Gelselaar. T
(0545) 481371. Museumboerderij
dagelijks van 10.00 tot 18.30 u,
pannenkoekenboerderij 10.00 tot 19.30
u. www.erve-brooks.nl

Met een ezel
Wandelen voor kinderen saai?
Niet met een ezel, rendier of
alpaca. Bij Ezelstal de Edelingen
kunt u het hele jaar door
wandelen met dieren. Kinderen
tot 40 kg kunnen ook op de ezel
Van 20 tot 55 euro. Ook in combinatie
met knapzak (€ 8,50 pp)
17 km. Kattekolkweg 1,.7021 LK
Zelhem. T (0314) 620 680,
www.ezelstal.com

Verleg je grenzen in het klimbos
Gezinnen die een spannende belevenis willen, moeten
zeker naar het klimbos Achterhoek gaan. Je legt zelf
een route af tussen de bomen. Er zijn zes verschillende
routes van 3 tot maar liefst 12 meter hoog.
Open 28 mt - 2 nov, woe t/m vrij: 12.00 tot 18.00 u. Za+zo:
10.00 tot 18.00 uur. Feestdagen+vakanties 10.00 tot 18.00 u. 4
km. Bij De Heikamp; , Hengeloseweg 2, 7261 LV Ruurlo.
http://klimbos.nl/klimbos-achterhoek/

Bos-speurtocht
Vanaf De Heikamp zijn leuke
speurtochten uitgezet.
Voor de allerkleinsten (2 tot 6 jaar)
is er Wouter de Kabouter (€ 4,95)
met echte kaboutermuts (€ 2,50)
Voor oudere kinderen is er het
Roekoepad. Al speurend door de
natuur voer je leuke opdrachten
uit. Na 5 km ben je weer terug bij
De Heikamp. Speurkaart € 3,50.

De Zevensprong
De legendarische TV-serie De
Zevensprong (naar het boek van
Tonke Dragt) is in de jaren tachtig
in de bossen rond Ruurlo
opgenomen. Met een speciale
fietsroute van ongeveer 15 km
voor ouders met kinderen, kan je
de plekken nog zien. Onderweg
voert u zeven geheimzinnige
opdrachten uit en gaat samen op
zoek naar de schat van het
Trappenhuis.
De route begin bij parkeerplaats
het Doolhof en is te koop bij de
restaurant de Heikamp ernaast.

De Heikamp is van nov tot april
op di t/m zo open van 11.00 tot
20.00 u. In vakanties ook op
maandag. Van apr tot nov alle
dagen geopend. 4 km.
Hengeloseweg 2, 7261 LV Ruurlo,
(0573) 452090 www.heikamp.nl

De wereld van kristallen
In het Kristalmuseum in Borculo wordt u meegenomen
naar het ontstaan van de aarde, kunt u een mijnschacht
in duiken en kunnen kinderen edelstenen en goud
wassen, een geode kraken en een speurtocht doen.
7 km. Burg. Bloemersstraat 1, 7271 DA Borculo. T (0545) 272200.
April - okt dagelijks v 10.00 - 17.00 u, okt – maart: in vakanties en
e
za+zo. Dicht op 1 kerstdag en 1/1. Entrée € 6,75, € 4,75 (t/m 12
jaar). Speurtocht en goudwassen: € 2,00. kristalmuseum.nl

