
Henig lop ' n  & Onmeun ig gen i e t ' n
ROUTEBESCHRIJVING

RONDJE HENGEL'EAU



Wat leuk dat jul l ie mee doen met onze wandeling. Wat zit  er in het overlevingspakket; natuurl i jk

Twents pi ls ,  blokjes jong belegen kaas, Twentse droge worst,  een kort ingsbon en een heerl i jk broodje

Asian st icky BBQ chicken. 

Ti jdens de wandeling hebben we een extra spelelement. Dit maakt je wandeling net wat leuker en

inactiever. Doe je mee? Deel je gezelschap dan op in teams van 2 of 3 personen. Ben je met ze

tweeën dan speel je tegen elkaar.

WANDELENDE PUBQUIZ

In deze routebeschri jv ing vind je verschi l lende vragen en opdrachten die je t i jdens de wandeling kan

uitvoeren. Het doel is om zoveel mogeli jk punten te behalen. Je kunt er zelf een pri js aan hangen.

Bi jvoorbeeld wie verl iest haalt na de wandeling een Twents biert je voor de winnaar.

TIP: ETEN AFHALEN

Wil je na de wandeling een lekkere maalt i jd meenemen naar huis? Bestel deze dan voordat je

wegloopt, dan zorgen wij  dat deze klaarstaat zodra jul l ie terugkomen. 

Let op: bestel len kan uiter l i jk tot 15.00 uur 

WELKOM



 Loop de parkeerplaats af richting de Oelerbrug.

 Steek de Haaksbergerstraat over en sla rechtsaf op het fietspad.

 Loop rechtdoor over het fietspad en over de witte brug.

1.

2.

3.

START

1.

2. 3.



Tussen de routebeschri jv ing door kr i jg je een vraag of opdracht. 

Geef de mobiel aan degene die aan de beurt is.  

Beantwoord de vraag of doe de opdracht

SCROLL DAARNA PAS naar beneden en vind op de volgende bladzi jde direct het

antwoord. 

Houdt de score bi j  op je eigen mobiel

UITLEG & TEAMS MAKEN

Gedurende wandeling kr i jg je quiz vragen en interactieve opdrachten.

Ben je met twee of drie personen? Dan beantwoord je de vragen of opdrachten om

en om. Ben je met meer dan vier personen maak dan teams. 

HOE WERK HET:

Geef de mobiel nu aan degene of het team die moet beginnen!

WANDELENDE
BIERBROUWERIJ QUIZ



VRAAG 1
1. Noem 6 van onze 9 verschillende bieren.

LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 



VRAAG 1 ANTWOORD
Twents Premium Pils

Twents Oer pils

Twents Radler

Twents Wit

Twents Blond

Twents Amber

Twents Bok

Twents Honing Tripel

Twents Zoete Jaapie

Wij hebben de volgende 9 bieren in ons assortiment

Goed? Je verdiend 1 punt.



4. Aan de linkerhand bevind zich een trap naar beneden. Loop deze trap af.

5. Sla onderaan de trap links af en volg het pad rechtdoor. 

6. Het pad volgt zich vanzelf en wordt een steeds smaller bospad. 

Ben je met de rolstoel, scootmobiel of kinderwagen, loop dan helemaal de

brug af. En maak een U-turn links af en loop het pad rechtdoor tot onder aan de

trap. Vervolg daarna punt 5. 

TRAPPETJE

4. 5. 6.



OPDRACHT 1
RAAD DE PERSOON / GROEP

Op de volgende pagina krijg je twee of meerdere foto's te zien. 

Per foto zijn we op zoek naar 1 woord. Deze woorden vormen samen een bekend persoon. De

woorden kunnen zowel Nederlands als engels zijn. 

Het kan een Nederlandse maar ook een Buitenlandse naam zijn. 

Let op; wat er op de foto staat is niet een exacte vertaling. 

Het kan ook zijn ''klinkt als''. 

HOE WERK HET:

Antwoord: Kraantje pappie

(Een nederlandse rapper)

Klaar voor? Op de volgende pagina staat de eerste persoon.

Een voorbeeld:



LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 



ANTWOORD OPDRACHT 1
Het antwoord is Afro Jack. Heb je Piet Piraat? Ook die rekenen we goed.

Heb je het goed? Dan verdien je 5 punten. Fout? Geen punten voor jou

helaas.



VRAAG 2
2. Uit hoeveel officiële wijken bestaat de gemeente Hengelo?

LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord.  



VRAAG 2 ANTWOORD
Het goede antwoord is 10 wijken, namelijk; Binnenstad, Hengelose Es,

Noord, Hasseler Es, Groot Driene, Berflo Es, Wilderinkshoek, Woolde,

Slangenbeek en het buitengebied. 

Goed? Je verdiend 1 punt.



OPDRACHT 2
CATEGORIEËN
Benoem zoveel mogelijk biermerken? Een voorbeeld; Twents bier

Beantwoord de vraag om en om, dus team 1 zegt een biermerk daarna

zegt team 2 een biermerk.

Degene die geen biermerk meer weet verliest, het andere team verdiend 5

punten. 



7. Aan het einde van het pad kom je op een t-splitsing. 

Sla hier direct links af en vervolg het bospad. 

8. Na het bospad kom je uit op een parkeerplaats van de

roeivereniging. Steek de parkeerplaats schuin over.

VOETBALCLUB

7. 7.

8.



VRAAG 3 - DE MINI
HORECA PUBQUIZ

In Hengelo staat een pand wat dateert uit 1652 (!) en is hiermee het

oudste pand wat Hengelo kent. Noem het café dat nu in het pand zit. 

In November 2018 is de Twentse Bierbrouwerij verhuist naar de huidige

locatie, vroeger de Zegger. Hoe heet het gebouw waar de Twentse

Bierbrouwerij tot die tijd gevestigd was. 

In een van de laatste weken van de zomer vind er een jaarlijks

evenement plaats op het burgermeester Jansplein met verschillende

tenten waar je kleine gerechten en dranken kunt halen. Hoe heet dit

evenement? 

Beantwoord eerst alle drie de vragen, voordat je de antwoorden

controleert op de volgende pagina. 

1.

2.

3.

LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 



VRAAG 3 ANTWOORD
 Het café in het oudste pand van Hengelo is Café 't Neutje

Voordat de Twentse Bierbrouwerij naar de huidige locatie verhuisde,

zaten wij in het Hazemeijer Hengelo. 

Het jaarlijkse evenement heet Heerlijk Hengelo 

1.

2.

3.

Alle antwoorden goed? 

Je verdiend 3 punten! 



OPDRACHT 3 
RAAD DE PERSOON / GROEP

Op de volgende pagina krijg je twee of meerdere foto's te zien. 

Per foto zijn we op zoek naar 1 woord. Deze woorden vormen samen

een bekend persoon. De woorden kunnen zowel Nederlands als engels

zijn. 

Het kan een Nederlandse maar ook een Buitenlandse naam zijn. 

Let op; wat er op de foto staat is niet een exacte vertaling. 

Het kan ook zijn ''klinkt als''. 

HOE WERK HET:



LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 



ANTWOORD OPDRACHT 3
Het antwoord is Black Eyed Peas (Een bekende Amerikaanse popgroep).

Heb je het goed? Dan verdien je 5 punten. Fout? Geen punten voor jou

helaas.



Sluis Eefde

Sluis van Delden

Sluis bij Hengelo

Het Twentekanaal loopt van Eefde (bij Zutphen) via

Hengelo naar Enschede, met een aftakking naar

Almelo en is in totaal 47 kilometer lang. Daarom

spreken we ook wel van de Twentekanalen.

Het totale hoogteverschil tussen Zutphen en Enschede

is rond de 20 m. Om dat verschil te overbruggen zijn er

in het Twentekanaal 3 schutsluizen:

In de zijtak naar Almelo bevinden zich geen

schutsluizen.

TWENTE KANAAL

9.

9. Vervolg vervolgens de grote weg die langs het kanaal leidt.



VRAAG 4
Brommers kiek'n

Hee hef de knol'n op

Komt d'r in, dan ku'j dr oet kiek'n! 

Ajoh, da hej mangs! 

Raad de volgende Twentse uitspraken:

1.

2.

3.

4.

LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 



VRAAG 4 ANTWOORD
Weggaan om te zoenen

Hij heeft nergens meer zin in, hij is heel moe

Wat leuk dat je er bent, kom binnen!

Dat overkomt iedereen wel eens.

1.

2.

3.

4.

Alle 4 de uitspraken goed geraden? Dan verdien je 4 punten. 



VIADUCT
10. Sla voor het viaduct rechtsaf. 

11. Vervolg de weg rechtdoor

11.

10.



VRAAG 5
5. Waar staan onze Black Angus koeien? 

LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 



VRAAG 5 ANTWOORD
Bij de Wildehoeve in Markelo 

Goed? Je verdiend 1 punt.



OPDRACHT 4 
RAAD HET BIERMERK
Onderstaand zie je 3 logo's. Raad het merk van het logo.

1. 2. 3.

LET OP: Op de volgende pagina staan de antwoorden. 



OPDRACHT 4 ANTWOORD 
RAAD HET BIERMERK

 Gallivant

 Schulten Brau

 Erdinger

1.

2.

3.

   Voor elk goed antwoord verdien je 1 punt.



12. Aan het einde van de weg ga je rechtdoor

WOONWIJK

12.



13. Neem bij de t-splitsing het pad links langs de blauwe hekken. 

En vervolg het pad langs de beek rechtdoor. 

P.s. de hond loopt er niet altijd

BEEK

13. 13.



VRAAG 6
6.  Wanneer mag je een biertje officieel een weizen noemen?

LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 



VRAAG 6 ANTWOORD
Je mag een biertje officieel een weizen noemen, als deze volgens het

"Reinheitsgebot" gebrouwen is. Dit houdt in dat er enkel gemoute gerst,

hop, water en gist in het bier mogen zitten en minimaal 50% van de gerst

uit tarwe bestaat.  

Goed? Je verdiend 1 punt.



14. Neem bij de splitsing de afslag naar rechts over de brug.

15. Houdt het pad aan en sla bij de volgende splitsing linksaf.

DE GENSELER VIJVER

14.

15.

Aan de rand van de wijk ’t Genseler liggen vijvers die

zijn aangelegd om overtollig regenwater snel uit

Hengelo te kunnen afvoeren.

Vroeger werd het water afgevoerd door beekjes,

vijvers of stroomde het weg in de grond. Maar door

hevigere regenbuien die vaker voorkomen de laatste

tijd, was een andere aanpak nodig. Er is een mooie

wandelroute rond de vijvers aangelegd.



OPDRACHT 5 
RAAD HET PERSOON

Op de volgende pagina krijg je twee of meerdere foto's te zien. 

Per foto zijn we op zoek naar 1 woord. Deze woorden vormen samen

een bekend persoon. De woorden kunnen zowel Nederlands als engels

zijn. 

Het kan een Nederlandse maar ook een Buitenlandse naam zijn. 

Let op; wat er op de foto staat is niet een exacte vertaling. 

Het kan ook zijn ''klinkt als''. 

HOE WERK HET:



LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 



ANTWOORD OPDRACHT 5
Het antwoord is Rolling Stones (Engelse Rock & Roll band).

Heb je het goed? Dan verdien je 5 punten. Fout? Geen punten voor jou

helaas.



16. Vervolg het pad over de bruggetjes tot dat je bij de

heuvel uit komt.

17. Op de heuvel heb je een prachtig uitzicht over de

genseler vijvers. Perfect voor een fotomoment. 

DE GENSELER VIJVER

17.

16.

FOTOMOMENT TAGG ONS twentse.bierbrouwerij /twentsebierbrouwerij



OPDRACHT 6
CATEGORIEËN
Noem om de beurt een gemeente in Twente. 

Beantwoord de vraag om en om, dus team 1 zegt een gemeente daarna

zegt team 2 een soort gemeente.

Degene die geen gemeente meer weet verliest, het andere team verdiend

5 punten. 



18. Vervolg het pad aan de linkerkant van de heuvel rechtdoor

19. Aan het einde van het pad steek je rechtover na de volgende vijver

DE GENSELER VIJVER

17.

18. 18. 19.



VRAAG 7
7.  Noem de verschillende soorten vis die in deze vijvers zwemmen

LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 



VRAAG 7: ANTWOORD
Voorn, Baars, Brasem, Snoek en Karper

Goed? Je verdiend 1 punt.



OPDRACHT 7 
PIM PAM PET
1 team begint met het noemen van 1 dier. Het andere team noemt dan een

dier dat begint met de laatste letter van het eerste dier. 

Voorbeeld: PauW --> WalviS -> Slang 

Degene die geen dier meer kan op noemen is af. De winnaar verdiend 3

punten. 



20. Volg het pad om de vijver heen

21.  Voor de woonwijk sla je rechts af en vervolg de weg recht door

22. Aan je rechterhand heb je een klein eilandje waar je foto's kan maken of even lekker

kan zitten.

DE GENSELER VIJVER

21.20. 22.



OPDRACHT 8 
RAAD HET MERK
Onderstaand zie je 3 logo's. Raad het merk van het logo.

LET OP: Op de volgende pagina staan de antwoorden. 

1. 2. 3.



OPDRACHT 8 ANTWOORD 
RAAD HET MERK

Martini (Een martini is een droge witte vermout).

Corona bier (Het is een Mexicaans biermerk van brouwerij Grupo  

 Modelo).

Rigters (Brouwerij Rigters Bier is een bierbrouwerij uit Haaksbergen, die

is opgericht in 2011).

1.

2.

3.

   Voor elk goed antwoord verdien je 1 punt.



23. Loop richting het bruggetje en steek deze over

24. Sla na het bruggetje rechtsaf en houdt rechtdoor aan

25. Steek de weg over en vervolg het pad rechtdoor langs de vijver

DE GENSELER VIJVER

24.23. 25.



VRAAG 8
8.  In het Verenigd Koninkrijk meten ze niet met meters maar met onder

andere "foot". Hoeveel centimeter is 1 "foot" 

Het team dat het dichtbij zit, wint 1 punt. 

LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 



VRAAG 8 ANTWOORD
1 foot = 30,48 centimeter

Goed? Je verdiend 1 punt.



OPDRACHT 9 
RAAD DE PERSOON / GROEP

Op de volgende pagina krijg je twee of meerdere foto's te zien. 

Per foto zijn we op zoek naar 1 woord. Deze woorden vormen samen

een bekend persoon. 

Het kan een Nederlandse maar ook een Buitenlandse naam zijn. 

Let op; wat er op de foto staat is niet een exacte vertaling. 

Het kan ook zijn ''klinkt als''. 

HOE WERK HET:



LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 

VOORNAAM ACHTERNAAM



ANTWOORD OPDRACHT 9
Het antwoord is Whitney Houston (Een Amerikaanse zangeres).

Heb je het goed? Dan verdien je 5 punten. Fout? Geen punten voor jou

helaas.



26. Blijf rechtdoor lopen, op een gegeven moment kom je op hetzelfde pad als de heen weg.

27. Steek het laatste bruggetje over en sla linksaf je komt weer op hetzelfde pad als de heen weg

DE GENSELER VIJVER

27.26. 27.



VRAAG 9
9. Wat is het belangrijkste ingrediënt in hollandaise saus? 

LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 



VRAAG 9 ANTWOORD
Eierdooiers. 

Goed? Je verdiend 1 punt.



WOONWIJK
28. Wanneer je van het bospad af komt ga je rechtdoor op de

kruising en ga je rechtdoor op het smalle paadje tussen de

grasvelden. Loop je langs een rivier rechtdoor.

29. Vervolg het pad rechtdoor tot dat je op een grote straat uit

komt.

29.

28.



OPDRACHT 10
CATEGORIEËN
Noem zoveel mogelijk vlees soorten zoals biefstuk?

Beantwoord de vraag om en om, dus team 1 zegt een vlees soort daarna

zegt team 2 een vlees soort.

Degene die geen vlees soort meer weet verliest, het andere team verdiend

5 punten. 



WOONWIJK
30. Steek de straat over en loop het bospadje in.

30.

In plaats van het bospad kun je ook rechtsaf slaan. 

Loop rechtdoor het geasfalteerde bospad in. 

Je komt weer bij de voetbalvereniging uit van de heenweg. Sla

linksaf en volg het bospad helemaal rechtdoor tot dat je weer

langs het kanaal loopt en je bij de trap van de heenweg uit

komt. 

Bij de trap ga je weer rechtdoor en maak je aan het eind van

het pad een U-turn naar rechts het fietspad op richting de

witte brug. 

Steek de brug over en vervolg de weg naar de Twentse

Bierbrouwerij.

Ben je met de rolstoel, scootmobiel of kinderwagen, 

dan adviseren wij om hier even een stukje van de route af te wijken

en onderstaande stappen te volgen. 

Alternatieve route:  

*Ondertussen kun je nog wel de opdrachten en vragen doen die op

de volgende bladzijdes staan. Maar de routebeschrijvijng op de

volgende pagina's is dus niet meer voor jullie bestemd. 



BOSPAD
31. Loop het bospad helemaal uit.

32. Geniet ondertussen van het uitzicht over de vijver.

33. Sla aan het einde van het pad rechtsaf en loop rechtdoor.

32.31. 33.



VRAAG 10
10. Het Twentekanaal is in totaal 47 kilometer lang, hoelang zijn ze vanaf

1930 bezig geweest met het graven van het kanaal?

LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 



VRAAG 10 ANTWOORD
6 jaar 

Goed? Je verdiend 1 punt.



EINDE IN ZICHT
34. Houdt het pad aan tot dat je weer bij de trap komt waar je de heenweg van af

bent gekomen. Loop de trap op en sla rechts af en loop weer richting onze locatie. 

35. Steek de haaksbergerstraat over en houdt aan de overkant rechts aan.

36. Loop terug via ons eikenlaantje

35.34. 36.

Doe ondertussen de opdrachten op de onderstaande bladzijdes



OPDRACHT 11 
PIM PAM PET
Je tegenstander kiest een letter uit het alfabet m.u.v. de Q, Y & X. 

Benoem nu om beurten een gerechten met de uitgekozen letter.

Voorbeeld: uitgekozen letter H; Hamburger, Hutspot

Degene die geen gerecht meer kan op noemen is af. 

De winnaar verdiend 3 punten. 



OPDRACHT 12
RAAD DE PERSOON / GROEP

Op de volgende pagina krijg je twee of meerdere foto's te zien. 

Per foto zijn we op zoek naar 1 woord. Deze woorden vormen samen

een bekend persoon. 

Het kan een Nederlandse maar ook een Buitenlandse naam zijn. 

Let op; wat er op de foto staat is niet een exacte vertaling. Het kan

ook zijn klinkt als. 

HOE WERK HET:



LET OP: Op de volgende pagina staat het antwoord. 

VOORNAAM ACHTERNAAM



ANTWOORD OPDRACHT 12
Het antwoord is Richard Krajicek (Bekende nederlandse tenniser).

Heb je het goed? Dan verdien je 5 punten. Fout? Geen punten voor jou

helaas.



EINDE BIERBROUWERIJ QUIZ
Dit was het einde van de quiz. Wie heeft er van jullie gewonnen?



Heel erg bedankt dat je hebt meegedaan aan deze wandeling.

Hopelijk hebben jullie ervan genoten en heb je ondertussen ook wat

punten opgehaald met de Bierbrouwerij quiz. 

Mocht je voor de wandeling een lekkere afhaalmaaltijd besteld

hebben, haal deze dan snel op om thuis te genieten en bij te komen

van de wandeling. 

Heel graag tot ziens!

Biergroet, team Twentse Bierbrouwerij

THANKS


