Wandelroute – Het Fliertpad (16 kilometer)
Ontdek het mooie buitengebied Twello (Voorst). Wandel over statige landgoederen, langs
karakteristieke boerderijen en door het beekdal van de Fliert. Klompen aan, rugzak op en
gaan!

Wij adviseren u om naast de bewegwijzering in het veld gebruik te maken van de mobiele
app van Klompenpaden, of de kaart te downloaden van de website:
www.klompenpaden.nl/klompenpad/fliertpad/
Route combineren:
Het Fliertpad kan gecombineerd worden met het Tuylermarkerpad en het Avervoorderpad.
Overstappunten en -routes zijn aangegeven op de kaart en in het veld. Ook is er een optie
om de route in te korten naar 10 kilometer
Startpunt:
Gemeentehuis Voorst, H.W. lordensweg 17 in Twello
Markering:
Bruine markering in de vorm van een klomp. De route is in twee richtingen gemarkeerd,
zodat u de route zowel links- als rechtsom kunt wandelen

Vragen & opdrachten - Wandelroute
Sommigen van onderstaande vragen hebben betrekking op de route. Lees deze daarom eerst
even door alvorens u van start gaat. Heel veel succes en een fijne wandeling!
Vraag 1
Hoe worden aangepaste skistokken genoemd die worden gebruikt bij
Nordic Walking?
Antwoord: ……………………………………………………………………………………
Vraag 2
Tennisclub de Schaeck is gestart met een nieuwe vorm van tennissen.
Deze spelvorm is uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde
manier en zonder blessuregevaar (weer) willen bewegen op de
tennisbaan. Wat is de naam van deze activiteit?
Antwoord: …………………………………………………….………………………………...
Vraag 3
Wat is het oudste tennistoernooi ter wereld?
Antwoord: …………………………………………………….......
Vraag 4
(Zie foto) In welk jaar werd de stichting
stoomhoutzagerij opgericht?
Antwoord: …………………………………………………..
Vraag 5
Waar komt de klomp oorspronkelijk vandaan?
Antwoord: ………………………………………………….
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
Vraag 6
Hoeveel klompenpaden zijn er en in welke provincie liggen ze?
Aantal:………………… Provincies:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Vraag 7
U loopt langs het Hof van Twello. Wat was hier op 13 september te doen?
Antwoord:…………………………………………………………………………………..
Vraag 8
Hoeveel calorieën verbrand een persoon van 60 kg bij een wandeling
(6 km/u) van 1 uur?
Antwoord:……………………………………………… calorieën.
Vraag 9
U wandelt langs kwekerij Hartink aan de Dijkhofstraat. Waarin zijn zij
gespecialiseerd?
Antwoord:……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………........
Vraag 10
(Zie foto) In het jaar 2015 is Landgoed Hunderen
verbouwd, wie zijn tegenwoordig de bewoners?
Antwoord: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
Vraag 11
Welke sport kent men de termen bunkerslag, putten en chip?
Antwoord: …………………………………………………………….
Vraag 12
(Zie foto) U loopt langs dit bord van Zorgboerderij
MaNatuurlijk. Wat is de doelgroep van deze
zorgboerderij?
Antwoord: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

De wandeling zit er op! Zoekt u nog meer beweging? Dan kan u altijd nog meedoen met de
beweegbingo van Voorst Actief. U vindt deze op onze website: voorstactief.nl/beweegbingo.
Of probeer één van de andere routes op: voorstactief.nl/sport-bewegen/gratis-fietsroutesdoor-de-gemeente.html. Op deze pagina kunt u ook de antwoorden op de vragen terug
vinden. Of trek de wandelschoenen weer aan en ontdek één van de andere Klompenpaden in
onze gemeente: klompenpaden.nl/

