
 

De redactie van Studio Aveleijn zocht voor jou 

de leukste uitjes in Twente! 

Ook hebben wij erop gelet dat de door ons be-

zochte uitjes betaalbaar zijn. 

 

Vaartochtje met de Enterse Zomp: 

 

Het schip heet ‘Regt door zee’ en ligt in het ha-

ventje. In de zomermaanden kun je op vaste tij-

den, zonder van te voren te boeken, aan boord 

stappen.  

Je maakt dan een heerlijke vaartocht over de 

Regge. 

Op maandag tot en met vrijdag is dat om 10 uur, 

11 uur, 12.30 uur, 13.30 uur en 14.30 uur.  

 

Adres:  

Pelmolerpad in Rijssen 

Prijzen:  

kinderen tot 13 jaar €2,50, daarboven €5,50 

 

 

Maisdoolhof Buurse: 

 

Een leuke puzzeltocht in het maisveld! Er zijn twee 

speurtochten, één voor jonge kinderen en één 

voor oudere kinderen. De speurtocht eindigt in 

het midden van het maisveld bij de uitkijktoren. 

Daar kun je genieten van een prachtig uitzicht. 

Een leuke activiteit in de buitenlucht! 

 

Adres:  

Meijersgaardenweg 5 in Buurse 

 

Prijzen:  

€4,- (contant betalen)  

Dit is inclusief de puzzeltocht en een waterijsje na 

afloop. 

 

Groot Twents Maisdoolhof: 

 

In Fleringen is ook nog een maisdoolhof. 

Hier is naast het doolhof ook nog een mais-

zwembad, een traptrekker-racebaan en een 

speelweide. 

 

Adres:  

Oldenzaalseweg 129, Fleringen 

 

Prijzen: €4,-  

Kinderen tot 2 jaar gratis. 



 

Arboretum De Lutte: 

 

Het Arboretum is een bomenpark met wel 2500 

soorten bomen en heesters. Een bloemen para-

dijs waar het heerlijk wandelen is met slingeren-

de paadjes en na elke bocht een nieuw uitzicht. 

Een aanrader! 

 

 

Adres:  

Lossersestraat 68, De Lutte 

Prijzen:  

Gratis 

 

Landgoed Kaamps: 

 

Een kijkje bij de boer. Je kunt hier kijken hoe 

kaas wordt gemaakt en hoe koeien worden ge-

molken én er is een kinderboerderij, een speel-

tuin , brasserie, kaaswinkel en ijsjesloket! 

 

Adres:  

Vliegveldstraat 4a, Deurningen 

 

Prijzen:  

Gratis 

 

De Molenberg: 
 

De Molenberg is een café restaurant met aan de 

achterzijde een terras met een grote speeltuin.  

Er zijn ook luchtkussens, een elektronische graaf-

machine en een racecircuit. 

 

 

Adres:  

Ootmarsumseweg 375, Reutum 

 

Prijzen:  

Gratis 



 

Erve Brooks: 

 

Hier is een groot aantal activiteiten te doen! Boog-

schieten, een blotevoetenpad, een avorturenpad, 

een klompenpad, klootschieten, roofvogels, rodeo-

stier rijden en hollandse spellen. Oh en ze hebben 

ook nog dieren! Én je kunt er pannekoeken eten! 

 

Adres:  

Broekhuisdijk 5, Gelselaar 

Prijzen:  

€5,95 (hiervoor kun je alle activiteiten doen én krijg 

je korting op je pannenkoek! 

 

Indoorspeeltuin Happy Heintje: 

 

Op recreatiepark de Witte Bergen ligt indoorspeel-

tuin Happy Heintje. 

Dit is echt voor de kleintjes, lekker glijden of met 

grote legoblokken spelen.  

Het is open op zaterdag en zondag. 

 

Adres:  

Wittebergweg 9, Ootmarsum 

Prijzen:  

Gratis (wel consumptie verplicht) 

 

Openluchttheater Ootmarsum: 

 

Het Openlucht theater Ootmarsum neemt je mee 

naar vroeger tijden. Veel mooie oude ambachts-

werken en werktuigen en oude huisjes. Het geeft 

een boeiend beeld van het leven op het platte-

land in Twente van zo’n 100 jaar geleden. 

 

Adres:  

Commanderieplein 2, Ootmarsum 

Prijzen:  

€ 7,- 



 

Erve Kuiper/De IJskuip: 

 

Hier schijnen ze het lekkerste ijs van Europa te 

hebben. Maar naast ijs eten is er ook een bin-

nen- en een buitenspeeltuin én er is een leerza-

me toer over de boerderij. 

 

Adres:  

Schotbroekweg 2, Denekamp 

 

Prijzen:  

Gratis (wel consumptie verplicht) 

 

Het Kukelnest,  

kinderboerderij Aveleijn: 

 

Een groot speeltoestel in de vorm van een schip, 

een skelterbaan, spelen met zand of gewoon 

lieve dieren aaien. Kleinschalige gezelligheid! 

 

 

Adres:  

Lintelerweg 4, Goor 

 

Prijzen:  

€1,50 

 

De Manderveense Aardbei: 

 

Hier kun je heerlijke aardbeien plukken, maar ook 

ander fruit. Er is ook een leuke speeltuin en een 

gezellig terras. Een aanrader voor een zomerse 

dag. 

 

Adres:  

Broekdijk 25, Manderveen 

 

Prijzen:  

Gratis (voor het plukken betaal je een prijs per 

gewicht) 



 

 

Museum Buurtspoorweg: 

 

Hier kun je niet alleen locomotieven kijken maar ook 

een ritje maken in een echte stoomtrein. Dit treintje 

rijdt tussen Haaksbergen en Boekelo. Onderweg 

komt de conducteur langs en mogen jullie zelf je 

kaartje knippen. 

 

 

Adres:  

Stationstraat 3, Haaksbergen 

 

Prijzen:  

Perronkaartje € 3,-   

Treinkaartje   € 7,-   (4 tot 11 jaar) 

Treinkaartje   € 11,- (vanaf 12 jaar) 

 

Natura Docet Wonderryck: 

 

Een mooi belevingsmuseum waar je alles kunt le-

ren over de natuur. Een bijzondere verzameling 

dieren en fossielen en een filmzaal. 

 

 

 

Adres:  

Oldenzaalsestraat 39, Denekamp 

 

Prijzen:  

€ 5,- (4-16 jaar)  

€9,50 volwassenen 

 

Oyfo Techniekmuseum 

 

Dit is een actief dagje uit. Je kunt hier zelf aan de 

slag met allerlei vormen van techniek. Door mid-

del van interactieve spelletjes wordt techniek be-

grijpelijk gemaakt. 

 

 

Adres:  

Hazemeijerstraat 300, Hengelo  

 

Prijzen:  

€ 8,-  

(kinderen t/m 3 jaar gratis) 



 

Het Veenmuseum: 

 

Een uitje dat je mee terug in de tijd neemt.  

In dit kleinschalige buitenmuseum zie je het 

werken en leven van de vorige eeuw.  

Er rijdt ook een origineel veentreintje over het 

terrein die stopt bij de ingerichte veenhutten. 

 

 

Adres:  

Paterswal 11, Westerhaar-Vriezenveensewijk 

Prijzen:  

€2,50  

kinderen €1,50 

 
Tierpark Nordhorn: 

 
 

Tierpark Nordhorn is zéker een bezoekje waard! 
Hier kun je meer dan 100 diersoorten bewonde-
ren! Van chimpansees tot prairiehonden en van 
zeehonden tot reptielen. Ook zijn er een kinder-

boerderij en meerdere speeltuinen (ook in-
door!). Het best bewaarde geheim van het Oos-

ten! 

 
Adres:  

Heseper Weg 110, 48531 Nordhorn 
 

Prijzen:   
kinderen <4 jaar: gratis 

4-16 jaar: €7            
volwassenen: €11,50 

 

Emsflower – Emsbüren: 
 
 
 

Vlak over de grens bij de Lutte vind je Erlebnis-
park Emsflower. Dit park biedt een kijkje achter 
de schermen bij Europa’s grootste perk- en pot-

plantenkwekerij. Maar dat is niet het enige, want 
naast kassen vol bloemen, zijn er ook een vlinder-

tuin, tropische tuinen met exotische dieren en 
een groot speelparadijs. 

 
Adres:  

Carl-von-Linné-Str.1, 48488 Emsbüren 
 

Prijzen: :  
€5 (kinderen 4-12 jaar) 
€9,50 (volwassenen). 


