
Route puzzeltocht - 5 km
Start: Vijver Kyriat Onoplein

1. Wandel vanaf het Kyriat Onoplein richting Zwemcentrum De Welle. Voor 
de brug slaat u linksaf.

2. Hou eerst rechts aan en sla vervolgens bij het kunstwerk linksaf en steek 
de Fabriciuslaan over.

3. Loop via de stoepen rechtdoor richting de Eikesingel. Steek deze 
vervolgens over.

4. Neem het schelpenpad rechtdoor en daarna de eerste linksaf bij 
lantaarnpaal 3462. U komt uit op de Hulstbos.

5. Ga rechts en vervolgens links, einde van de weg bij bord Lijsterbeswal 
weer links via tegelpad richting het schelpenpad.

6. Wandel het schelpenpad uit totdat u een scherpe bocht naar rechts kan 
maken, om de geluidswal heen.

7. Vervolg de route langs de geluidswal en passeer hierbij verschillende 
sportverenigingen (pad blijven volgen).

8. Pad rechts aanhouden en ga langs de Zuiderhogeweg en steek 
vervolgens de Eikesingel weer over.

9. Overgestoken gaat u rechts en links over tegelpad langs de huizen, zodat 
u op de Bouriciuslaan uitkomt. Sla daar direct rechtsaf en weg vervolgen.

10. Sla linksaf de Sjoerd Veltmanstaart in en vervolgens rechtsaf naar de 
Jansoniusstraat.

11. Einde pad de Hoge Bomen oversteken en voor het water slaat u linksaf 
en vervolg de route linksaf langs de Fabriciuslaan over het tegelpad langs 
de vijver.

12. Bij het kruispunt ‘Douwstraweg’ rechtsaf en direct weer linksaf het 
schelpenpad op en vervolg dit pad totdat u over de brug bij het fietspad 
langs de vijver komt, hier gaat u rechtsaf.

13. Wandel vervolgens langs de vijver weer naar het Kyriat Onoplein. 
Einde!

Een leuke wandelroute voor het hele gezin! 
De puzzeltocht is af te halen bij de ingang van Welle of online te vinden via www.sportbedrijfdrachten.nl/vakantiesport

• Loop de route zoals beschreven onderaan de pagina. U komt verschillende QR-codes tegen op de route. 
• Beantwoord de vragen en scan de QR-Codes met uw mobiel voor de juiste antwoorden. Vul de antwoorden in op het formulier.
• Stuur uw oplossing van antwoord 11 vóór 7 maart 2022 naar sportenbewegen@sportbedrijfdrachten.nl of naar 06 - 12 41 71 51  en maak kans 
op een prijs. *Prijs wordt verloot onder de juiste inzendingen. In de laatste week van maart wordt de prijswinnaar persoonlijk op de hoogte gesteld.  
• De puzzeltocht is ook te spelen met de Missie Master app.

Deelname is op eigen risico.
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Puzzeltocht
It giet oan! SPORTBEDRIJF

DRACHTEN


