’t Wolds Rondje Medium (4,7 km) meivakantie

Zwarte weg/N761

startpunt
zie ook de
locaties in de
routebeschrijving

Immanuëlschool

ingang Hoogthij

ROUTEBESCHRIJVING ‘t Wolds Rondje Medium (4,7 km) meivakantie
Wat leuk dat je (weer) meedoet aan ’t Wolds Rondje! De tocht loopt langs de mooiste paden en plekjes. Volg de route en beantwoord onderweg
de vragen. Schrijf de juiste letter in de juiste vakjes en je vindt vier woorden. Je kunt de route starten op drie verschillende punten.
Het evenement is ook op Facebook te volgen en mag gerust gedeeld worden!! Heb je zelf een leuk idee voor een nieuwe route, kijk dan even op de
site www.twoldsrondje.nl hoe je met de organisatie in contact kunt komen. De Corona-regels kennen we allemaal. Houdt u ze, ook bij deze tocht,
zelf in de gaten? Veel wandelplezier!
Startpunt ingang Hoogthij
1. Links op het raam staat 2 keer de naam van een groep. Schrijf de vierde letter
van het eerste woord op in vakje 16. Loop richting de kerk en sla na de hoek
rechtsaf.
2. Bij de machine waar je rijk van wordt, schrijf je de vijfde letter van het woord
op in vakje 23.
3. Steek de weg over naar de kerk en ga rechts op de stoep. Schrijf de eerste
letter van het woord in het rode/witte bord op in vakje 7 én 8.
4. Bij de boerderij van Bambi: schrijf de vierde letter van het woord naast de
hertenkop in vakje 34.
5. Volg de stoep tot aan het kerkhof en ga het schelpenpad op.
6. Onder het plaatje van de hond: schrijf de zesde letter van het woord in vakje
28.
7. Volg dit pad tot paaltje B55. Naast het plaatje van de schoenen: schrijf de
elfde letter op in vakje 6. Ga dan rechts langs de akker.
8. Rechts aan de muur hangt een bord met 12 letters. Schrijf de zesde letter van
het woord in vakje 32.
9. Schrijf in vakje 9 de tiende letter van de naam van deze weg.
10. Aan het einde van deze weg, steek je de Oldemarkseweg over en vervolg je je
weg op het fietspad linksaf.
11. Tegenover het huis op nummer 69 staat iets waar je grijze zakken in moet
doen. Schrijf de tweede letter van het woord wat hierop staat in vakje 25.
12. Op huis nummer 63 woont een familie. Schrijf de laatste letter van deze
familienaam in vakje 15.
13. Op het bord waar een wegversmalling op staat, zit een sticker geplakt. Schrijf
de zesde letter van het tweede woord in vakje 2.
14. Aan de andere kant van de weg zie je een bord dat je Steenwijkerwold uit
gaat. Tussen de twee rood/wit-gestreepte borden staan 2 woorden. Schrijf de
vierde letter van het eerste woord in vakje 26.

15. Tussen Beauty and the Beast hangt een bordje. Schrijf de laatste letter van het
eerste woord in vakje 20.
16. Tegenover “beauty” en “beast” ligt de Kwikkels. Ga hier in en volg de weg
helemaal tot het einde. (de weg wordt vanzelf een zandpad). Schrijf de eerste
letter van deze weg in vakje 11.
17. Bij de groene zoon van de koning schrijf je de eerste letter van het woord vóór
‘groene’ op in vakje 18.
18. Ga bij de t-splitsing rechtsaf.
19. Bij het veilige mannetje zoek je de sticker op zijn voet. Schrijf de derde letter in
vakje 35.
20. Aan de rechterkant hangt een straatnaambordje (beetje verstopt). Schrijf de
derde letter in vakje 21.
21. Volg de weg tot aan de ‘Witte Paarden’. Kijk vlak voor de afslag naar rechts:
daar zie je een bedrijf. Schrijf de vierde letter van het eerste woord in vakje 12.
22. Ga meteen links op het fietspad.
23. Schrijf de eerste letter van de naam van de benzinepomp in vakje 29.
24. Bij het kruispunt kijk je naar rechts. Daar staat een groot bord met een huis.
Schrijf van het tweede woord de tweede en derde letter op in vakje 33.
25. Bij de kruising gewoon rechtdoor. Links zie je een afdakje met een bord
eronder. Denk aan insecten! Schrijf de vierde letter van het eerste woord in
vakje 13 en sla dan de eerste weg linksaf de Zwarte weg in.
Startpunt ingang Zwarte weg/N761 (Steenwijkerweg)
26. Zoek aan de linkerkant een bordje met een hond. Schrijf van het vierde woord
de laatste letter op in vakje 36.
27. Op de brievenbus bij huisnummer 6 staat een woord: schrijf de zesde letter op
in vakje 10.
28. Volg deze weg tot het einde en sla rechtsaf de Ten Holthe weg op. Ga dan bij
het Krullebossie de stoep op langs de Immanuëlschool.

Startpunt Immanuëlschool
29. Schrijf de tiende letter van de naam van het plein op in vakje 24.
30. Kijk naar de manege: de vierde letter van de naam mag je in vakje 1
opschrijven.
31. Loop een klein stukje door en kijk naar de ingang van de Immanuëlschool. Bij
de wegwijzer: het tweede bord. Schrijf de vijfde letter op in vakje 30.
32. Volg de Ten Holthe weg helemaal tot aan de pizzeria (aan de linkerkant
blijven lopen) en onderweg:
33. Bij huis nummer 17 hangt een groen bord aan de muur. Schrijf de vijfde letter
in vakje 3.
34. Aan de rechterkant, (overkant) bij een bocht, zie je een bedrijf dat goed kan
timmeren. Schrijf de eerste letter van de naam in vakje 31.
35. Haal uit de naam van de pizzeria de vijfde letter en schrijf deze in vakje 27.

36. Steek de weg recht over richting Woldleite en vervolg je weg rechts richting
Gelderingen. Blijf op de stoep aan de linkerkant.
37. Bij Woldleite staat een bak waar PMD in mag. Schrijf van het eerste groene
woord de vierde letter in vakje 14 op.
38. Schrijf de tweede letter van het eerste woord van huisnummer 5 op in vakje
22.
39. Schrijf de laatste letter van de naam van de bakkerij op in vakje 5.
40. Schrijf de derde letter van de bomenwinkel in vakje 19.
41. Ga tegenover Bakkerij Muis Vredenburg op, dus linksaf.
42. Sla daarna weer de eerste weg linksaf.
43. Bij de hekjes staat een prullenbak. De eerste letter van het woord op de sticker
mag je in vakje 17 schrijven en de laatste letter in vakje 4. Loop naar de
ingang van Hoogthij.
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