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Jaarlijkse puzzeltocht van de reiscommissie  

Toen er de maandagavond op de gym nog even over gesproken werd, wisten 

niet fietsende dames al te vertellen “O, dan zal het morgenavond wel weer 

regenen”. Maar toen we om 18.00 uur bij zaal Hees kwamen was het stralend 

weer. 

Er waren 36 deelnemers dus werden we in 9 groepjes van 4 verdeeld. We 

gingen over de Stofakkers, Bremkamp, Geuzinge daarna bij borstbeelden 

linksaf. De routebeschrijving was voor het eerst voorzien van foto’s. Dus 

moesten we naast goed lezen ook foto’s zoeken.  

Na Huttenweg, Blanken en Meppelerweg gingen we naar Wijkveld, daar 

moesten we weer een foto zoeken, dan Koedijk en in de Molenvledders weer 

een foto. Dan merk je pas hoe vaak je foto’s wel ziet en ze toch niet opslaat. 

We gingen door de Ronde Hoek, Meppelerweg, Neuzendijk en Bos naar de 

garage van de familie Slagter waar Grietje en Greta op ons wachtten met koffie 

en eigen gebakken koek. Op het speelveld zaten Klaas en Gerrit Jan met het 

spel Molka. Dat was voor de meesten een onbekend spel. 

Er stonden 12 ronde blokjes met een cijfer opgesteld, die moest je onderhands 

omgooien met een vierkant blokje. De cijfers werden opgeteld en je moest 

door tot 50 maar kwam je op 51 dan moest je terug naar 25. 

Dan weer op de fiets naar het Rietepad, Hees, het nieuwe fietspad langs de 

Echtenseweg en Achterma. Bij een foto van het bordje “Wout zien straotie” 

moesten we oversteken naar Achter de Broeken, Galgenkamp en Voor de 

Broeken. Daar was de 2e  pauze.  

Daar moesten we bij Anne raden hoeveel knikkers er in een glazen pot zaten. 

Dat waren er 738. Hendrik Jan stelde vragen over “De Wolden”. Hoeveel 

inwoners heeft De Wolden? Hoeveel inwoners zijn er in Ruinen? Hoeveel 

wethouders hebben we? Hoeveel politieke partijen? En, hoeveel kernen zijn er 

in De Wolden? 

Na een blokje kaas en een drankje gingen we weer verder langs de molen en de 

Benderse naar het terras van zaal Hees. Daar waren de eerste groepen al aan 



de borrel. Toen iedereen binnen was werden de prijzen bekend gemaakt. De 1e 

prijs was voor groep 8, de 2e  prijs voor groep 6 en de 3e prijs voor groep 1. 

Na een tweede consumptie en de gebruikelijke gehaktbal begon het fris te 

worden en gingen we voldaan naar huis. 

Reiscommissie, bedankt voor deze geslaagde avond. 

Trijn Smit 

 

Nog even de antwoorden op de vragen over De Wolden 

 De Wolden telde 23990 inwoners, nu meer dan 24000 

 Ruinen heeft 3565 inwoners 

 Er zijn 3 wethouders, 7 politieke partijen en 13 kernen. 

 

 


