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Week van de Smaak aan Rondje Enschede
Zaterdag 29 september van 11 - 17 uur en Woensdag 3 oktober van 14 - 17 uur

In de Week van de Smaak laten ondernemers aan Rondje Enschede hun producten
zien en proeven. Daarnaast zijn er ook andere leuke activiteiten voor jong en oud.
Aan de noordkant van Rondje Enschede kun je terecht bij boerderij De Viermarken
en bij Kinderboerderij Noord. Ook aan de zuidkant van Rondje Enschede valt van alles
te beleven. Neem een kijkje bij De Forelderij en Wissinks Möl.

Boerderij De Viermarken, Viermarkenweg 85
Neem een kijkje in de moestuin of proef de heerlijke biologische
producten in de boerderijwinkel. Op zaterdag 29 september
is ook Buitengewoon & Zo aanwezig met serviesgoed met een
stoere, landelijke en basic uitstraling.

De Forelderij, Usselerrietweg 50
Het is dè plek om forellen te vissen. Je kunt er ook de
moestuin bekijken of streekproducten kopen. Kinderen
kunnen heerlijk klimmen en klauteren op het tijdelijke
klimparcours van Buitenhoff Klimbos Rutbeek.

Wissinks Möl, t.o. Helmerstraat 410
Altijd al nieuwsgierig geweest naar de werking van een molen?
De molenaars vertellen er alles over en er worden pannenkoekengebakken met eigen meel. Met de paardentram
van Stalhouderij Schouwink kun je heen en weer pendelen
tussen tussen De Forelderij en Wissinks Möl.

Kinderboerderij Noord, Vanekerbeekweg 15
Knuffelen en spelen met schaapjes, geitjes en ezels. Ook is
er een boomgaard en speeltuin. Voor kinderen organiseert
Scouting ’t Volbert het ‘Kim-spel’, waarbij de vijf zintuigen
worden geprikkeld met alledaagse en bijzondere etenswaren.
Ook wordt er eten op het kampvuur bereid.
De kinderboerderij sluit beide dagen om 16.30 uur.

Kijk ook op www.facebook.com/RondjeEnschede.
Bij de VVV / Enschede shop, VVV Boekelo en de pleisterplaatsen
aan Rondje Enschede zijn kaarten van de route verkrijgbaar.

