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We hebben weer wat tips voor u verzameld.
Wandelen met een ezel
Sinds 1998 verhuurt ezelstal de Edelingen (met Kids
Gids keurmerk) ezels voor één of meerdaagse wandel
reizen waarbij de ezel met u mee wandelt om uw bagage
en eventueel uw kinderen te dragen. Als u wilt overnachten in De Haas in de Bedstee komt de ezel op
het gras voor het terras van uw kamer te staan en kunt
u hem ’s morgens als eerste begroeten. Verzorging van
de ezel wordt geregeld door de Ezelstal samen met ons.
De ezelstal is gevestigd in Zelhem en is op ca. 3,5 km
van de Haas in de Bedstee. Meer informatie vindt u op

www.ezelstal.com
Het Mooiste Ommetje in Gelderland in 2007,
uitgeroepen door Landschapsbeheer Gelderland is
de Ockhorstroute. Deze ligt tussen Hengelo en
Wichmond. De route is 8 km lang. Meer informatie
vindt u op www.boerenlandpad.nl

Wandelen rond kasteel Hackfort is vanwege het landschap al heel bijzonder. Nu is er ook de mogelijkheid om
in het kasteel te eten en er is een theetuin. U vindt meer
informatie op www.natuurmonumenten.nl tab “de natuur
in” en kijk bij wandelroutes.

Wandelen en met de taxi naar huis
In ons landschap rijden niet zo veel en vaak bussen.
Toch kunt u met de Regiotaxi opgehaald worden van het
punt waar uw wandeling eindigt. U bestelt de taxi een uur
voordat u opgehaald wilt worden op telefoonnummer 026
3552121. U betaalt contant en gepast.
Meer informatie vindt u op www.regiotaxigelderland.nl

Lunch en picknick
U kunt bij ons uw lunchpakket bestellen.
Als u tijdig opgeeft wat u daar in wilt
hebben kunnen we alles regelen.
Een paar boterhammen met kaas lukt
ook zonder opgave vooraf. Een picknick
kunnen we ook verzorgen. U kunt ook een
verrassingspicknick bestellen en met uw vriend of
vriendin op een bijzondere plek in het land van een
uitgebreide picknick genieten. Dit moeten we dan wel
goed van te voren overleggen zodat het een feestje wordt.

Op de website www.achterhoektoerisme.biz vindt u o.a.
informatie over geo-cachen in de Achterhoek. Een spannende
en leuke manier om van het landschap te genieten.
Op de website www.wandelnet.nl vindt u de LAW paden, streekpaden, NS tochten, dagwandelingen en de Dwars door Gelderland
route. Op www.wandelbeeld.nl vindt u weer andere paden.
Op de website www.vvvbronckhorst.nl bij de tab “wandelen”
vindt u 15 uitgaven over wandelen in de gemeente.

Eerdere nieuwsbrieven vindt u op onze website www.dehaasindebedstee.nl.
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen laat het dan weten.
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