
PROGRAMMA HERFSTVAKANTIE
VEEL LEUKE ACTIVITEITEN OP ONZE STATIONS!  

STATION HAAKSBERGEN
Rondleiding voor kinderen
Museum Buurtspoorweg heeft een groep ervaren gidsen die je van alles kunnen vertellen over de
geschiedenis van onze stations, het lokaalspoor en de stoomlocomotieven. Saai? Echt niet, want we
hebben deze vakantie een speciale kinder rondleiding! Ga je mee op ontdekkingsreis? 

Speurtocht Jack de Kat
Aan de hand van een vrolijk boekje ga je op reis door het museum en ontdek je spelenderwijs de
boeiende geschiedenis van ons lokaalspoor. Onderweg kom je diverse spellen en uitdagingen tegen!

Verkleed je als conducteur of stationschef
In onze Goederenloods vind je een grote verkleedkist! Je kunt je verkleden als conducteur, stationschef of
machinist. Zorg wel even dat papa of mama een mooie foto van je maakt! 

Breng een bezoek aan Gait in zijn ploegkeet
Hoe werkte men vroeger aan het spoor? Welk gereedschap werd daarbij gebruikt? Gait vertelt je er alles
over! En wist je dat de ploegbaas een eigen, bijzonder vervoermiddel had? Dat noemen we een
motordraisine. Deze én vele soorten historisch gereedschap vind je bij Gait in de ploegkeet. 

Telefooncel
Vroeger bestonden er nog geen mobiele telefoons. Toen werd er o.a. nog gebeld vanuit 
vde inmiddels ouderwetse telefooncel! In ons museum vindt je nog een prachtig
exemplaar. Nieuwsgierig hoe dat bellen vroeger ging? Ontdek het in de telefooncel. 

Lekker even kleuren
Toe aan een momentje rust? In de Goederenloods liggen diverse kleurplaen 
voor je klaar voor een relaxed momentje. Onder het genot van wat drinken
en wat lekkers is het heerlijk vertoeven in de historische Goederenloods.

Loophoepels
Ontdek het speelgoed van je opa en oma! Kun jij deze hoepels in 
beweging krijgen? Je vindt ze voor het kantoortje van de 
stationschef. 

Veel plezier! 



PROGRAMMA HERFSTVAKANTIE
VEEL LEUKE ACTIVITEITEN OP ONZE STATIONS!  

STATION BOEKELO
Bouwen met LEGO®
Kom gezellig bouwen aan één van de tafels vol met LEGO®. Laat je fantasie de vrije loop en creëer de
gekste dingen! Bouw jij de mooiste locomotief? Dan maak je zelfs kans op een Junior Vriendenpas.

Stoomlocomotief 8107 (Kikker) in LEGO® 
Speciaal voor de herfstvakantie hebben we een extra modelbaan van LEGO®. Ontdek jij op deze baan
onze eigen stoomlocomotief de Kikker? Daarnaast is ook het stationsgebouw van Haaksbergen in
LEGO® te bewonderen op deze baan. Een ware attractie! 

Modelbanen 
In onze eigen collectie hebben we ook 2 prachtige modelbanen. Modelbaan Zuiderspoor vertelt een stuk
lokale geschiedenis. Hier ontdek je hoe de spoorlijnen in en rondom Enschede vroeger liepen. Op deze
gedetailleerde baan ontdek je elke keer weer wat nieuws! Daarnaast vindt je onze LGB baan. Deze kun je
zelf in werking zetten door op de verschillende knoppen te drukken. Ook hier is van alles te ontdekken. Zo
kun je bijvoorbeeld zomaar Buurman en Buurman tegenkomen!

Speelwagon met mini-bioscoop
We hebben een oude goederenwagon omgebouwd tot speelwagon. Aan de ene kant vindt je diverse
leuke speeltafels voor onze kleinste bezoekers en aan de andere kant vind je een heuse mini-bioscoop.
Hier kun je filmpjes kijken die je meenemen in de verhalen van Museum Buurtspoorweg. 

Veel plezier! 

Speelgoedmarkt
Een kraam bomvol leuk speelgoed! Het gaat uit onze collectie, daarom houden we een
grote uitverkoop. Kom langs en scoor iets leuks als herinnering aan je bezoek aan 
Museum Buurtspoorweg. 

Oud Hollandse lekkernijen
Natuurlijk kun je op station Boekelo ook genieten van een kopje koffie, 
een flesje fris en wat lekkers erbij. Daarnaast hebben we ook een leuk
assortiment Oud Hollands snoep! Je kunt kiezen uit een reuze lolly, 
zakjes kaneelsnoep of een vrolijk gekleurde zuurstok! 


