
De Bosroute in Overloonse Duinen  

 
Leuk dat je de Sokkeltochtroute door de Overloonse Duinen gaat lopen! Het belooft een leuke, 
afwisselende én leerzame tocht te worden. Onze tip: het is slim om de vragen alvast vooraf 
door te nemen, zodat je onderweg niet wordt verrast… 
 

KRAAK DE CODE! 
Door onderweg goed op te letten, de sokkels te vinden en de heldenverhalen te beluisteren verzamel 
je cijfers en letters. De heldenverhalen staan op de deelnemerspagina die jij bij jouw aanmelding hebt 
ontvangen. Ze staan ook, als QR-code, bij de vragen. 
Samen vormen de cijfers en letters een code waarmee je een leuke prijs kunt winnen. Welke prijs? Kijk 
op jouw deelnemerspagina! 
De cijfers en letters voor de code verzamel je door onderstaande vragen te beantwoorden. De 
antwoorden vind je onderweg. Op bordjes, op gebouwen en op de sokkels. Vul de code in en stuur ‘m 
via jouw deelnemerspagina op. 
 
Vragen (in volgorde van wandelen!): 

1. Op het Museumpark, naast de parkeerplaats, staat een herdenkingsmonument, ter 
herinnering aan de Amerikaanse Pantserdivisie. Om welke divisie ging het? Noteer het cijfer in 
vakje 1; 

2. Naast de fietsbrug, die door het Oorlogsmuseum Overloon gaat, staat een bijzondere bank 
waar je gedeeltelijk doorheen kunt kijken. Je leest verticaal een tekst van vier woorden. Welke 
letter komt het meest voor in deze tekst? Noteer deze letter in vakje 2; 

3. Zoek de eerste, paarse sokkel. Welke drank dronk de heks? Noteer de laatste 
letter van de drank in vakje 3; 

4. Beluister het heldenverhaal van de eerste sokkel. Noteer de eerste letter van 
het eerste woord ná het speciale geluidssignaal in vakje 4; 

5. In de buurt van knooppunt 46 staat een gebiedsbord. Welk 
 vierletterig dier staat prominent op dit bord. Noteer de eerste letter in vakje 5; 

6. Op de zijkant van knooppuntpaal 39 (gezien in de richting van de route!) staan drie getallen. 
Tel de getallen bij elkaar op. Noteer vervolgens het laatste cijfer van de uitkomst van die 
rekensom in vakje 6; 

7. Her en der staan paaltjes die de kabouterroute markeren. Zo ook net vóór de bocht naar 
rechts, die leidt in de richting van knooppunt 32. Kijk goed om je heen! Tip: het paaltje staat 
links. Welke kleur heeft de neus van de kabouter. Noteer de tweede letter in vakje 7; 

8. Zoek de tweede, gele sokkel. Op de sokkel staat de naam van een 
verzetsheld. Wat is de laatste letter van zijn voornaam? Noteer de letter in 
vakje 8.  

9. Beluister het heldenverhaal over de verzetsstrijder. Noteer de eerste letter 
van het eerste woord ná het speciale geluidssignaal in vakje 9. 

https://www.youtube.com/watch?v=h-TDpysn6SU&t=3s  

https://www.youtube.com/watch?v=T6bGTklz6mA  



DE ROUTEBESCHRIJVING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkeer op het parkeerterrein van het Oorlogsmuseum Overloon aan de Bergkampweg, aan 
de zijde van het sportpark. 
 
Deze tocht van 3,9 kilometer gaat volledig via het wandelknooppuntennetwerk van 
VisitBrabant (www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen)  
Volg de groene stickers met een gele, driehoekige pijl met de knooppuntnummers. 
 

1. Start bij knooppunt 52 en ga, in deze volgorde langs de wandelknooppunten 
• 31  
• 50 
• 33 
• 49 
• 35 
• 46 
• 39 
• 32 
• 51 

2. Van knooppunt 51 loopt u naar knooppunt 52, het beginpunt van deze route. 

start 


