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Er is veel te beleven in en rond Haaksbergen (zoals 

men bij de VVV zegt; ‘Altied wat te doen in 

Hoksebarge’)  en de omliggende kerkdorpen.  

Of je nu in het kleine ( op ruim 5 minuten 

loopafstand) naar het centrum wandelt of in de 

prachtige natuur om het dorp heen.  Wil je liever 

naar een grotere stad? Zowel Enschede, Hengelo 

als Almelo zijn in een half uurtje met de auto te 

bereiken.  

Een paar tips om wellicht eens te bekijken: 

www.haaksbergennatuurlijk.nl  

Een goed overzicht van wat Haaksbergen (incl. VVV) zoal te bieden heeft: Van 

toeristische tips tot winkelaanbod, restaurants etc. Alles in een goed en actueel 

overzicht. 

Wandelen, fietsen, autoroutes. Er is vanalles  te beleven. De VVV is in het kantoor bij 

de MuseumBuurtSpoorweg ( op 5 minuten loopafstand van onze B&B) 

Wandelen, fietsen of een autotochtje maken en je wilt tips? Vraag het gerust aan Léon. Hij 

helpt desgewenst graag met een route voor je. Deze kunnen we ook mailen/printen, zodat je 

de route ook onderweg bij je hebt.  

- Wil je met de toeristische stoomtrein naar Boekelo en fietsend terug?  

- Fietsend naar en door Siberië?  Het kan gewoon in Haaksbergen! U bezoekt een 

prachtig heide-bos- en veengebied direct aan de grens met Duitsland 

- Een fietstocht langs verschillende (water-)molens in de directe omgeving van 

Haaksbergen 

- Fiets- of wandeltochten langs kerkepaden in de directe omgeving of het leuke 

ommetje door de Veldmaat, buurtschap van Haaksbergen 

- Wandelen door het prachtig aangelegde waterpark ‘Het Lankheet’ 

- Wandelen langs de meanderende Buurserbeek en wie weet een tochtje met de 

Buurser pot over de beek 

- ‘Happen en trappen’, een leuke culinaire fietstocht met start- en eindpunt 

Haaksbergen 

Liever gewoon lekker in de B& B blijven? Dat kan natuurlijk ook  hoor. In overleg kun je bij 

mooi weer kun je ook ‘bij ons achter’ op het terras verblijven. Ook kunnen we er evt. een 

gezellig buitenkacheltje bij aansteken.  

www.haaksbergen.nl     

 De gemeentewebsite ook voor belangrijke telefoonnummers 
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