
Routebeschrijving puzzeltocht

5,5 km  
ongeveer 1,5 uur

Wat leuk dat u deze puzzeltocht in Twello gaat lopen! Met heel veel plezier hebben 
wij deze samengesteld om u in deze bizarre tijd een afleiding te  

kunnen brengen. 

We hopen dat u net zoveel plezier heeft in het wandelen en het  
oplossen van de puzzel als wij hebben gehad in het maken ervan.

Tijdens de tocht worden vragen en puzzelvragen gesteld.  
De antwoorden van de puzzelvragen dienen ingevuld te worden in de puzzel op 

de achterkant. Raadt u het woord?

Maar let op; de antwoorden van alle vragen tellen mee om een weekendje naar 
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee van Marrea te winnen.

Wij wensen u een fijne wandel– en puzzeltocht toe!



START:

1. Begin vanaf het kantoor van Marrea Hotelarrangementen (Molenstraat 17). Sta met je rug naar het kantoor en ga linksaf richting de Molen. 

Vraag: welke bedrijven/winkels waren er gevestigd in het huis links van de molen? 

   -------------------------------------------
   -------------------------------------------
   -------------------------------------------

Puzzelvraag 1: Van welke familie was De Havekes Mölle van 1919 tot 1985 eigendom?  

Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 1 op de achterkant. 

2. Loop links langs de molen en sla na de molen rechtsaf richting de Dierenkliniek. 
3. Steek de weg over en ga linksaf naar de rotonde  
4. Sla rechtsaf de Kerklaan in en loop door tot aan de Kerk. 

Je staat nu op de prachtige historische plek van Duistervoorde. Met de mooie witte villa uit 1358, de school uit 1888, het voormalige  
café uit 1751 en natuurlijk de Martinus Kerk. 

Vraag: wanneer is de eerste steen gelegd van de Martinus Kerk? ......................................

5. Sla voor de Kerk linksaf en loop richting Woonzorgcentrum Martinushof. Je mag nu het eerste meegebrachte waxinelichtje en/of presentje 
in de krat onder de overkapping bij de entree plaatsen.  
6. Loop terug naar de straat en ga rechtsaf richting de Patron. 
7. Aan het einde van de weg ga je linksaf en bij de rotonde sla je rechtsaf naar de Duistervoordseweg.   

Puzzelvraag 2: Aan de linkerkant van de weg tegenover huisnummer 45 staat een oud gietijzeren hek, waar gaf dit 
vroeger toegang toe?  

Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 2 op de achterkant.

8. Steek de weg over richting het centrum. Bij Kapsalon Koolman & Co sla je linksaf. 

Wist u dat Lola & Puck Koolman al de 8ste generatie Koolman in Twello zijn? Al 239 jaar is deze kapsalon in Twello gevestigd!  

Hoe bijzonder en mooi is dat!



9. Loop door tot het kruispunt. Links zie je het voormalig Stations Koffiehuis. 

10. Op het kruispunt ga je rechtsaf, de Veilingstraat in. 
11. Ga de derde weg rechtsaf (Torenweg). Ga aan het einde van de weg linksaf en loop langs Restaurant Swinckels.

Hierboven een foto van dit prachtige pand uit vroegere tijden. Wist je dat dit typische 19e eeuwse pand vroeger een dorpshotel was en de 
naam droeg van de Twellose herbergierfamilie “Van Enter”. De oorspronkelijke herberg werd omstreeks 1716 gesticht door Antonie van Enter. 
Uiteraard inclusief brouwerij. 

Daarna heeft het pand alleen nog een restaurantfunctie gekend met namen als “Le Petit Gourmet”, “De Statenhoed”, “Gasterij Oranje” en  
vanaf 2009 “Swinckels”. Wie herinnert zich niet in 2016 de grote brand in dit pand? Brandweerkorpsen uit de hele regio rukten uit om de 
brand onder controle te krijgen. Gelukkig is het pand van binnen weer helemaal opgebouwd met alle gemakken van deze tijd, maar met behoud van 
diverse oude elementen en materialen. Vanaf 2017 kunnen we weer genieten van een heerlijk diner in dit fantastische restaurant.

12. Aan de rechterkant van de weg, in het parkje naast het atelier, is een mooi plek om even uit te rusten op één van de bankjes en  
       volgende rebus op te lossen. 



Puzzelvraag 3: De rebus - Vul het antwoord in, bij nummer 3 in de puzzel op de achterkant

13. Loop verder en steek de H.W. Iordensweg over. Loop de Binnenweg op. Aan de rechterkant zie je nu ‘Het Grotenhuis’. Je kunt hier het  
       tweede waxinelichtje/presentje in de krat onder de overkapping bij het koepeltje met de bel.
 
14. Loop verder rechtdoor en ga na  de oranje brievenbus rechtsaf de IJsbaanweg in. 

15. Sla meteen na de parkeerplaatsen rechtsaf het fietspad/wandelpad op en ga aan het einde  
       van het paadje linksaf.

Puzzelvraag 4: Wat is de Nedersaksische benaming van Twello? 
Vul het antwoord in, bij nummer 4 in de puzzel op de achterkant
 
16. Sla bij het kruispunt rechtsaf en ga de tweede straat voor de basisschool naar links,  
       de IJsbaanweg op. 

Wist je dat aan het einde van dit  
paadje aan de linkerkant op het  
huidige weiland de ijsbaan  
vroeger zat? 

17. Je komt uit op de parkeerplaats bij het gemeentehuis, waar het nieuwe gemeentehuis gebouwd gaat worden. 

Puzzelvraag 5: Van welke winkel in Twello is hier een stukje uit het logo geknipt?  
Vul het antwoord in, bij nummer 5 in de puzzel op de achterkant

 
18. Sla rechts af richting de J.W. Iordensweg en steek de straat over,  
       loop nu de Michiel de Ruyterstraat in.

Puzzelvraag 6: (1 x een gros + een dozijn) : 2 + 2 = …………… 
Vul het antwoord in, bij nummer 6 in de puzzel op de achterkant

19. Loop de straat in en ga rechtsaf de Bommerij in. Sla vervolgens direct linksaf richting het Marktplein.  
       Ga naar rechts, nu sta je voor de bibliotheek. 



Vraag: In welk jaar is de bibliotheek gebouwd? ...........................

20. Ga bij de boom linksaf richting Puur bloemen en planten en ga direct hierna
       rechtsaf, de Marktstraat in.

 
Puzzelvraag 7: Hoe heet de uitdaging/challenge waar de zorgmedewerkers  
dit najaar massaal een dans op deden?  

Vul het antwoord in, bij nummer 7 in de puzzel op de achterkant

21. Loop rechtdoor, richting de oliebollen kraam.  
       Ruik je de verse oliebollen en appelflappen al? Kun jij ze weerstaan? 

Puzzelvraag 8: Welke straat, in vroegere tijden,  
zie je op deze foto? 
Vul het antwoord in, bij nummer 8 in de puzzel op de achterkant

 

22. Sla links af langs de Waardige Waard en ga bij de Zuivelhoeve 

       opnieuw linksaf, langs Bakker Bart. 

Puzzelvraag 9 (speciaal voor de kleine puzzelaars): Hoe heet het meest bekende wezentje uit de serie ‘Pokémon’? 

Vul het antwoord in, bij nummer 9 in de puzzel op de achterkant

23. Loop rechtdoor tot aan het kruispunt en ga rechtsaf, de Michiel de Ruyterstraat weer op. Loop door tot aan de bocht. 

Puzzelvraag 10: Wat zie je hier op de oude foto? 
Vul het antwoord in, bij nummer 10 in de puzzel op de achterkant



Puzzelvraag 11: In het gebouw ‘De Fliert’ zijn 3 basisscholen gevestigd. De Hietweide, de Oase en De Kleine…?  
Vul het antwoord in, bij nummer 11 in de puzzel op de achterkant

25. Aan het einde van de weg sla je rechtsaf, het fietspad op. Bijna direct ga je links, het voetpad op.  
       Blijf deze weg volgen tot het einde van het pad. 

Puzzelvraag 12: Wat kwam er in 1956 op de plek van het oude ziekenhuis in Twello? (tip; je bent er langs gelopen tijdens de route) 
Vul het antwoord in, bij nummer 12 in de puzzel op de achterkant

26. Steek de straat over en ga nu de Bachstraat in, tot het einde van de weg. Hier ga je rechtsaf, de Hietweide op richting de rotonde

Vraag: Hoeveel biggetjes ben je tegengekomen in het centrum van Twello? ............................

27. Steek de rotonde over richting de Molen en loop weer terug naar het kantoor van Marrea Hotelarrangementen. 

Puzzelvraag 13: Onderweg ben je een toren van 75 meter hoog tegen gekomen. Waar is deze van?  
Vul het antwoord in, bij nummer 13 in de puzzel op de achterkant

                                              
                                           U heeft de puzzeltocht voltooid!

Uw gegevens;

Voorletters en achternaam: 

……………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: 

………………………………………………………………………….………………… 

E-mailadres: 
 
………………………………………………………………………………………………

Na het afgeven van uw ingevulde puzzeltocht ontvangt u van ons op kantoor een klein presentje. OP=OP!
Wij kijken alle ingevulde formulieren na en de winnaar krijgt van Marrea een weekendje naar Hotel Zuiderduin in 
Egmond aan Zee aangeboden! Er wordt automatisch contact opgenomen met de winnaar in week 53. 

Buiten kantoortijden om mag u na afloop het puzzelboekje in onze brievenbus deponeren.

We hopen dat u heeft genoten van de tocht. Op 23 december zullen wij een kaarsenhart gaan bouwen met kaarsenzakken en de 
waxinelichtjes die de deelnemers hebben meegenomen bij zowel Martinushof als het Grotenhuis. Rond 16.30 uur steken wij de 
kaarsjes aan om zo de bewoners en de medewerkers een hart onder de riem te steken. 

 



                                                   

Oplossing:

Vul hier het woord in dat verschijnt in de grijze balk
 

……………………………………………………………………………………………. 

 


