
Wandelstokspeurtocht ‘ 
In het spoor van de Lunterse Boer’.

Welkom burgers, boeren en buitenlui. Treed in het spoor van
de Lunterse boer en ontrafel zijn geheim!

Tijdens deze bijzondere speurtocht gaan we terug naar de
eenvoud van vroeger. Met een knoestige wandelstok in de hand
en een boekje vol oude foto's, aan u de taak om de de juiste 

route te ontdekken. Door middel van vragen  komt u achter het
geheim van de Lunterse boer. 

We starten deze bijzondere tocht vanuit een
ijzertijdboerderij. Deze sfeervolle boerderij aan de rand van

het Wekeromse zand geeft een goed beeld van een boerderij in
vroeger tijden. De te ontcijferen route voert u door het

woeste landschap van het Wekeromse zand. Temidden van deze
woestenij waant u zich samen met uw wandelstok ver terug in

de tijd.

Uw wandelstok
De wandelstok kent een lange en rijke  geschiedenis. Al in de
verre oudheid werden vanuit takken wandelstokken gesneden.

In tijden van slecht begaanbare wegen was het gebruik van een
wandelstok geen overbodige luxe. Tevens diende de wandelstok
als ‘wapen’ om ongewenste mensen en dieren op een afstand te

houden.
Later ontstonden wandelstokken van

diverse materialen en voor
verschillende doeleinden. In de 19e

eeuw ontstond er zelfs een ware
wandelstokkencultus en was een

wandelstok een echt statussymbool. 
In sommige delen van Nederland

ontstonden door de jaren heen allerlei
tradities rondom wandelstokken. Zo

https://www.google.com/maps/@52.104095,5.669753,5270m/data=!3m1!1e3?hl=nl-NL


kent men in Twente nog steeds de goastok. [spreek uit: góh].
Een gedraaide stok die wordt gevormd door een slingerplant.

Deze goastok wordt gebruikt bij bruiloften, geboortes en
begrafenissen.  De wandelstok die u meekrijgt op uw

wandelstokspeurtocht gaat terug naar de basis. De met de
hand gesneden wandelstok uit het bos heeft een doorleefde

uitstraling. Grillige vormen en knoesten staan symbool voor de
onvoorspelbaarheid van de natuur.

De speurtocht
We starten deze speurtocht in

een oude ijzertijdboerderij
temidden van de Celtic fields in

Lunteren. De plek waar veel
archeologische opgravingen zijn
gedaan. We weten inmiddels dat
er in de ijzertijd mensen op deze
plek hebben gewoond. Er blijven
echter veel vragen bestaan. Een ideale plek om je fantasie de

vrije loop te laten. In deze speurtocht gaan we dan ook op zoek
naar een 'verloren document' dat ons meer duidelijkheid kan

verschaffen over alles wat zich hier heeft afgespeeld. Tijdens
de speurtocht krijgt u dan ook niet alleen een natuurlijke

wandelstok mee. Maar ook een fotoboekje met oude foto’s. Aan
u de opdracht om aan de hand van deze foto’s de juiste weg te
vinden. Naast het aangeven van de juiste route geven de foto’s
ook aan waar u aan een opdracht dient te voldoen. Dit gebeurt

door middel van een symbool op de foto die correspondeert
met een klein leren buideltje aan uw wandelstok. De aanwijzing

in uw buideltje draagt bij aan het vinden van  het van het
'verloren document'. Door het goed uitvoeren van alle

opdrachten bemachtigd u de nodige aanwijzingen die samen een
oplossing vormen voor het vinden van het document. De

Speurtocht start en eindigt in de oude boerderij. 


