
KERSTROUTE WEEK 52/53



VRAGEN KERSTROUTE 
De route gaat langs smalle onverharde paden. Het kan drassig zijn, dus pas je schoeisel hier op aan.
De route is te doen met buggy of kinderwagen (soms goed duwen), maar niet geschikt voor rollator
of rolstoel.
 
Parkeer de auto bij het Kulturhus Hoge Hexel (achter het Kulturhus zijn meer parkeerplaatsen)

Ga rechtsaf en loop een stukje langs de weg. Ga links door het hek en loop verder over een onverhard
wandelpad
1. Voor je de bocht omgaat, ga je eerst op zoek naar de naam van het watertje. Uit hoeveel letters
bestaat de naam? 
         a.       6

b.       8
c.       10
d.       12

Loop een klein stukje terug en ga naar links. Je loop nu verder over het onverharde pad
2.Voordat je het onverharde pad verlaat moet je door een hek. Uit hoeveel planken bestaat het
draaiende gedeelte van het hek? 

a.       3
b.       8
c.       5
d.       6

Sla linksaf de verharde weg op. En vervolgens ga je gelijk weer rechts het Vitensbos in. 
3. Wie is de burgemeester van Ermolt (in 2000)?

a.       Hugues Portelli
b.       Erich Maier
c.       Johan de Roo
d.       Bernard Kobes

Vervolg de route door het Vitensbos
4. Op wat voor diepte is het grondwater te vinden in dit gebied? 

a.       5 meter
b.       10 meter
c.       40 meter
d.       55 meter



Ga links het verharde pad op
5. Je komt aan je rechterzijde een bankje tegen waar een tekst opstaat. Wat staat er op dit bankje? 

a.       Ontdek Wierden
b.       Ontdek Twente
c.       Ontdek Hoge Hexel
d.       Ontdek de Reggestreek

Voordat je bij de manege naar links gaat, hebben we hier nog één vraag voor jullie.
6. Hoeveel vlaggenmasten staan er langs de rechterkant van de paardenbak vlak langs het zandpad? 

a.       3
b.       5
c.       8
d.      6

Steek de Hexelseweg over (KIJK GOED UIT) en loop verderop de Lage Eggeweg. Sla linksaf het
onverharde pad naar het rustpunt in. Ga rechtsaf richting de pleisterplaats
7. Aan je linkerhand vind je een reconstructie van een grafheuvel. Uit welke tijd komt de grafheuvel

a.       Jonge Steentijd
b.       Romeinse tijd
c.       IJzertijd
d.       Middeleeuwen

Ga terug in de richting van de Hexelseweg. Aan je linkerhand kom je een bankje tegen. Hier ga je
rechtsaf het bos in. Je loopt weer over een onverhard pad. 
8. Onderweg kom je een picknickbank tegen. Wat is de kleur van deze bank? 

a.       Rood
b.       Bruin
c.       Groen
d.       Zwart

Volg de route door het bos. 
9. Aan de rechterkant zie je een boomstammen cirkel. Hoeveel gedichten hangen hier

a.       10
b.       8
c.       6
d.       7

Sla linksaf de 1e Lageveldsweg in
10. Van wie is het bosje  aan je rechterhand? 

a.       Natuurmonumenten
b.       Gemeente Wierden
c.       Privebezit
d.       Staatsbosbeheer



Ga ca 50 m voor de splitsing links het hekje door. 
11. Op het bord wat je tegenkomt staan twee letters in de hoek, welke zijn dat?

a.       BC
b.       GD
c.       HH
d.       GW

Ga door het klaphekje rechts en loop een klein stukje langs de weg. Steek de weg over (KIJK GOED UIT)
na de eerste lantaarnpaal en ga het onverharde paadje in (links). Ga rechts de verharde weg op en loop
om de speeltuin heen. Je komt weer uit bij het Kulturhus. Bij de schaapskooi vind je het antwoord op de
laatste vraag
12. Wat is de hoogste berg binnen een straal van 10 kilometer

a.       Lemelerberg
b.       Hellendoornseberg
c.       Holtenberg
d.       Sprengenberg

 
De juiste antwoorden op de vragen, leveren een code op. 
 

Stuur deze code naar De Welle, wie weet verdien je een mooie prijs. We zijn benieuwd met wie je de route
hebt gelopen en wat je leeftijd is. Vergeet natuurlijk ook je naam, adres en telefoonnummer niet door
te geven. Inzenden kan t/m 3 januari 2021
 
Mail:     leefstijlcoaches@stichtingdewelle.nl

Post:      Stichting De Welle 
                t.a.v. leefstijloaches
                Dokter G.H. Beensweg 21
                7642 CH Wierden
 

We wensen jullie allemaal fijne feestdagen toe en een gezond en sportief 2021!


