
Volg de stappen.

WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL

Wat fijn dat jij er bent!

2,8 km
Afstand:

Startpunt

Volg deze wandelroute 
daar waar mogelijk
via het voetpad, want 
alleen langs voetpaden 
hangen letters op de 
lantaarnpalen. 

Lekker even uitwaaien met het hele gezin
en vul onderweg de puzzeltocht in.
Vind alle letters en vul ze in op het formulier. 
Startpunt (niet verplicht, de letters staan onderweg 
door elkaar) bij Cultuurhuis Stadshagen.
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Steek de brug over, ga daarna rechtsaf op 
Twistvlietpad.

Steek Belvédèrelaan over naar Oude 
Wetering en wandel voorbij de bocht.

Sla linksaf bij de parkeerplaats van de 
dierenkliniek/Stadshoeve en volg de route 
door het parkje.

Ga na de wilgenburcht rechtsaf door het 
houten hek richting Stadshoeve.

Loop door tot de Oude Wetering en sla 
linksaf.

Sla voor de Zevensprong rechtsaf en bij 
Mannagras linksaf en loop door tot 
Rietgras.

Steek Mannagras over en loop Rietgras 
door tot Kamgras.

Ga rechtsaf Kamgras in en volg het 
voetpad aan de rechterkant van de straat.

WINACTIE 
3X FAMILY FUN BOX

T.W.V. €25, 00



Vul hier de volledige zin in.

1 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 3

Vul hier je gegevens in.

Naam:

Postcode:

E-mailadres: 

Telefoonnummer:

Je kunt het ingevulde 
formulier t/m maandag 

22 februari in één van 
de rode brievenbussen 

in het winkelcentrum 
gooien.
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Loop door en steek de Veldbeemdgras en 
daarna de fietsbrug naar Overtoom over.

Ga hier linksaf (voetpad langs het gebouw) 
en steek de Werkerlaan over.

Ga dan meteen links en daarna rechts, 
door de bussluis (Koperslagerstraat).
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13

Volg na de bussluis het onverharde voet-
pad langs het water en loop door tot het 
Klokkengieterpad.

Ga hier rechtsaf de fietsbrug over en sla 
voor de tweede fietsbrug linksaf en loop 
langs het water tot aan het Cultuurhuis 
(eindpunt).

De door jou ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor
deze actie en worden niet verstrekt aan derden.
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