’t Wolds Rondje Small (2,3 km) meivakantie

startpunt
Hoogthij

ROUTEBESCHRIJVING ‘t Wolds Rondje Small (2,3 km) meivakantie
Wat leuk dat je (weer) meedoet aan ’t Wolds Rondje! De tocht loopt langs de mooiste paden en plekjes. Onderweg vind je 8 posters met het logo
van ’t Wolds Rondje voor een raam hangen. In de tuin van het huis met een poster vind je een yoghurt emmertje met daarin een stempel. Stempel
één hokje van je bingokaart. Met 8 stempels heb je BINGO! Blijf in elke tuin netjes op het pad en doe het deksel weer op het emmertje als je
gestempeld hebt.
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 Hoogthij
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loop richting de pingo (vijvertje) en ga er aan de rechterkant voorbij, over het
parkeerterrein achter Woldleite
Steek Gelderingen over en ga linksaf
Ga rechts de Nijberslaan in en links de Ten Dale
Ga na huisnummer 15 links het paadje in en op Gelderingen weer rechts
Ga links (steek over) Vredenburg in en gelijk weer links (Vredenburg 124-152)
Ga rechtdoor en bij de witte Nido bak met oranje deksel ga je rechts
Bij huisnummer 58 ga je links en volg je de stoep
Ga rechtsaf Vredenburg op en links naar Het Schild
Vervolg Het Schild en ga rechtsaf richting Hoogthij
Loop naar de muziekkoepel en steek over naar de snackbar
Ga rechts en linksaf Blaankamp in
Voor huisnummer 13 ga je het steegje in richting de speeltuin
Houd de speeltuin aan je rechterhand en houd links aan en loop het veld
weer af
Ga rechts op de Ten Holtheweg en linksaf de Holthinge Campweg in
Ga links Kerkwoerthe in en volg deze tot je weer op de Holthinge Campweg
komt
Ga links op de Holthinge Campweg en bij huisnummer 45 weer links naar de
Oldemarktseweg
Steek over richting de muziekkoepel en je bent weer bij Hoogthij
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