
PINKSTER-TOCHT
3,5kM hoge bergse bos

Op jacht naar buddy's

START: OUTDOOR VALLEY (HOEKSEKADE 141)

• Alcoholvrij drankje naar keuze met een huisgebakken 

lekkernij.

• Of kies voor een warme chocolademelk met 

slagroom + €1,-

• Open van 09:00 tot 17:30

TUSSENSTOP: OUTDOOR VALLEY 

WINTERSPORT (ROTTEBANDREEF 10)

• Huisgemaakt hapje

• Tip: neem het mee en zoek een leuk plekje voor een 

picknick

• Open van 10:00 tot 17:30

FINISH: OUTDOOR VALLEY (HOEKSEKADE 141)

• Huisgemaakte Valley Burger

• Open van 09:00 tot 17:30

VERDWAALD? SURF DAN NAAR: HTTPS://TINYURL.COM/PPAPKX72 EN OPEN DE GOOGLE MAPS KAART



PINKSTER TREK-TOCHT

Een sportieve wandeling voor het hele gezin! Met op de 

route heerlijke hapjes en niet te vergeten de Buddy’s! Op 

de kaart kan je de Hotspots terugvinden. Hoe zien ze 

eruit? Kleine stieren met een letter erop. Veel wandel- en 

zoekplezier! 

BUDDY GEVONDEN?!

Heb je een Buddy gevonden? Wat super goed! Schrijf de 

gevonden letter op en ga op jacht naar de volgende. Het 

zijn er in totaal wel 38! Heb je alle letters gevonden dan 

kan jij de speurzin compleet maken. Is de zin juist, dan 

zijn jullie geslaagd voor de puzzeltocht. Check of je de zin 

goed hebt bij Outdoor Valley en neem je eigen Buddy als 

presentje in ontvangst! 

1 | ZET KOERS NAAR DE UITKIJKTOREN

Loop de parkeerplaats op en ga rechts. Daar zie je de 

uitkijktoren al. Er is een zigzag pad omhoog. Let op dat 

je niet het mountainbike parcous pakt. Na de uitkijktoren 

pak je het zigzag pad aan de andere kant van de heuvel 

weer naar beneden. Vervolgens Rechts

2 | ASFALT KRUISING

Houd bij de asfalt kruising rechts en volg nu het asfalt. Bij 

de volgende splitsing wederom rechts. Loop vervolgens 

over de duiker en houd links aan en ga het natuur 

wandelpad op. Volg het pad tot aan de brug.

3 | BRUG

Ga over de brug en sla links het wandelpad omhoog op. 

Bij de splitsing rechts nog verder omhoog. Zie je een klein 

paadje door de bosjes naar rechts? Afsnijden maar. Het 

doel is natuurlijk wel helemaal de top. Eenmaal uit de 

bosjes zie je het uitkijkpunt op naar de top. 

4 | UITKIJKPUNT LUHRS

na het uitkijkpunt wandel je van het trapje en vervolg je 

het pad, kortom linksaf. Nu volg je het zigzag pad naar 

beneden. Eenmaal beneden links en je wandeld zo de 

parkeerplaats van Outdoor Valley Wintersport op!

5 | OUTDOOR VALLEY WINTERSPORT

Tijd voor een break. Kunnen jullie de zin al raden? Met 

nieuwe energie vervolgen we de route. Ga terug richting 

de afdaling en sla links het bos in. Let op je gaat links al 

voor de afdaling. Volg het bos pad tot de brug met trap. 

Ga over de brug en sla links. 

6 | NA DE BRUG

Ben je links gegaan. De tweede mogelijkheid mag je 

rechts het grind pad op. Volg het grindpad tot het asfalt. 

Weer rechts het asfalt op. Een stukje verder op kan je 

links langs de bomen van het asfalt via het gras weer op 

het grind pad komen. Nu ben je er bijna.

7 | TERUG NAAR OUTDOOR VALLEY

Volg het wandelpad tot de laatste brug. Aan je 

rechterhand zie je Outdoor Valley en de parkeerplaats. Let 

nog goed op voor de laatste buddy’s! 

TIJD OM DE CODE TE KRAKEN

Je kon in totaal 38 buddy’s vinden! Samen vormen alle 

letters een code zin. Komen jullie eruit? Heb je de code 

ga dan snel je eigen Buddy ophalen. En ohjah vergeet je 

lekkere hapje niet! 

OPLOSSING

Hierbij de code zin mocht je er niet meer uitkomen. De zin 

staat achterstevoren geschreven ;-)

terp ej roov ej eod netrops netiub teteketter



CORONAREGELS
TREK-TOCHT

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom Outdoor Valley. Meld je aan 

voor onze nieuwsbrief via outdoorvalley.nl.

VOLG ONS

Je vindt ons op Facebook, Instagram, Linkedin en Youtube.

ALLEEN MET JOUW HULP KUNNEN WE DE TREK-TOCHT CORONA-PROEF ORGANISEREN. HOUD 

DAAROM EXTRA REKENING MET DE VOLGENDE MAATREGELEN:

• Blijf thuis bij klachten

• Houd je aan je gekozen startblok

• Wandel met maximaal twee personen of één huishouden

• Houd voldoende afstand tot elkaar en anderen

• Neem een mondkapje mee

• Blijf niet hangen bij de horeca-punten 

• Als het ergens drukker wordt, loop dan even een blokje om

• Volg de aanwijzingen van de horeca-punten

En het allerbelangrijkste.. geniet van het Hoge Bergse Bos, de natuur en van elkaar!


