
SINT''S WANDELING

Deze wandeling is georganiseerd door 
Stichting Sinterklaas Activiteiten Hardenberg

www.sinterklaashardenberg.nl

Welkom! in de Haven van Hardenberg,
 

Wat leuk dat je meeloopt met 'Sint's Wandeling'! 
Ben je er helemaal klaar voor? 

Goed om te horen ... Dan kun je nu van start! 
 

Op de achterkant van deze flyer zie je vier lege vakken, aan jou de opdracht
om in deze vakken een stempel te bemachtigen. 

Bij elke stempelpost ontvang je een stempel, de laatste stempel ontvang je
bij de finish!.

Ben je de weg kwijt geraakt? Geen (peper)nood! De wegwijspiet heeft
hieronder een routebeschrijving voor jou gemaakt

 
Ps. let je goed op tijdens het oversteken en doe je Sinterklaas de groeten? 

Je kunt hem vinden aan het eind van de route!
 

   DE ROUTE
Jullie zijn gestart! Loop richting de Troubadour en steek de 'Havenweg' over naar de

'Voorstraat'.
1.

2. In de Voorstraat neem je de eerste afslag rechts, je loopt nu op de 'Oude Bosch'.
3. Loop langs de stadsmuur door de 'Roodehaanensteeg' het 'Wilhelminaplein' op.

4. Steek het Wilhelminaplein schuin over en loop langs het beeld van Aaltje Kraak, op het
'Wilhelminaplein' loop je tussen de kerk en 'Museum 'T Stadhuus' door: je loopt nu weer in de

'Voorstraat'.
5. Loop richting het beeld van de Klepperman (vlakbij de HEMA) 

6. Bij het beeld van de Klepperman sla je rechtsaf de 'Fortuinstraat' in, deze loop je helemaal uit
(richting Zeeman) 

7. De 'Fortuinstraat' loopt over in de 'Lage Doelen', steek hier over richting De Bruchterweg.
8. Loop door over de 'Bruchterweg' tot Kringloopwinkel 'T Keerpunt, hier steek je over richting

het Gemeentehuis.
9. Loop door de tuin van het Gemeentehuis naar de hoofdingang 

10. Vervolg je weg richting Het Kaaspakhuis, deze kun je vinden aan de 'Admiraal
Helfrichstraat'. 

11. Wandel de 'Admiraal Helfrichstraat' helemaal uit tot je bij de Slagerij Hoff en koffiepot voor
de deur staat.

12. Sla linksaf het 'Oosteinde' in, loop door richting de 'Smederijstraat'.
13. Sla rechtsaf de 'Smederijstraat' in, sla links af en loop bij 'Olivier Wijnhandel & Slijterij' de

'Marktstraat' in.
14. Loop de Marktstraat uit richting de Finish!

15. Je bent nu op het Marktplein, yes je bent gefinished! 
 



Volgens ons ook op Facebook en Instagram!
sinterklaas_hardenberg 

Ps. Maak jij een leuke foto tijdens deze wandeling? En plaats je deze op Social media? 
Vergeet ons dan niet te taggen! Vinden wij leuk 

STEMPELKAART


