
10 jaar Scouting Rheijnewoud!  
WINTERHIKE 2021  

Route 4 km 
Algemene info: 

● Honden niet toegestaan. 
● Tussen 15 maart en 15 juni geen toegang i.v.m. broedseizoen. 
● Tussen zonsondergang en zonsopgang geen toegang. 
● Doe wandelschoenen of laarzen aan  

(je gaat van de paden af waar het drassig/modderig kan zijn) 
● Hou je aan de overheidsrichtlijnen die gelden. 
● Neem een telefoon mee om te kunnen bellen. 
● Neem genoeg eten en drinken mee voor onderweg.  

 
 
Startlocatie: Jeu de Boer, Galgweg 5, Hazerswoude-dorp 
Hier kun je de auto of fiets parkeren.  
Als de horeca weer open is, zou je hier wat kunnen nuttigen. 
 
Tijdens de wandeltocht ga je op zoek naar cijfers. Deze heb je later nodig voor het laatste stuk van de wandeling. Veel succes! 
 
Start op de TOP locatie. (Herkenbaar aan de hele grote groene spriet en de omgevingskaarten) 
Kijk hier goed rond, hier kan je het eerste getal al spotten. Zet het getal op de goede plek hieronder en maak een rekensom als dat erbij staat. 
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1. Kijk bij het TOP punt goed om je 
heen. Vind het eerste getal. 

 

2. Blijf zoveel mogelijk links van de weg lopen. Dit is het 
veiligst.  
 
Kijk ondertussen goed om je heen. 
Tussen kruispunt 1 en 2 is er nog 
een getal te spotten! Let goed op de 
onderste combinatie. Het getal heb je 
maar 1x nodig.  
 

3. Kijk op deze kruising naar de 
fietsroute-borden. 
Hoeveel kilometer is het naar 
Boskoop?  

4. Loop verder tot je over een witte lage 
brug bent geweest. Rein en Woud 
(mascottes van de welpen en de scouts) 
hebben in dit bos verstoppertje gespeeld. 
Rein telde eerst tot 4 en daarna nog een 
keer tot 4. Toen Woud aan de beurt was 
telde hij eerst tot 6 en daarna nog een keer 
tot 2. Maak de rekensom: Tot hoeveel telde 
Rein en tot hoeveel telde Woud? 

5. Loop nu weer verder op het fietspad totdat je in de 
eerste bocht bij het bankje en de prullenbak komt. 
Dora (the Explorer) is hier op avontuur geweest. Ze telde 
1 bankje, 1 prullenbak, 4 vogels en 2 wandelaars. Maak 
de rekensom, dan weet je het getal van Dora. 

6. Loop verder, het leukste is om 
bovenop de dijk te lopen. Houd 
wel het fietspad in de gaten. Daar 
zie je de volgende kruising waar je 
langsloopt 7. 

7. 
 

8. Je komt langs een rood/bruin bankje met daarnaast een 
prullenbak. We zijn opzoek naar het aantal planken. Tel 
zowel de zitting als de rugleuning. 

9. Loop nu verder de brug op. Bij 
de brug staat 1 lantaarnpaal. Wat 
is het nummer van deze 
lantaarnpaal? 

10. Loop verder totdat je tussen 2 wildroosters in staat. Bekijk nu alle getallen die je hebt genoteerd. Komt het je bekend voor? Dan weet je 
ook waarom je een telefoon moest meenemen. ;)  


