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VERDIENT
DEZE
HELDENSOKKEN

DOE JIJ OOK MEE? GA NAAR WWW.SOKKELTOCHT.NL

HOE WERKT HET?

DE ROUTES

DE STEMMEN
TIP!*

De tochten zijn niet (te) lang, niet (te)
moeilijk en over afwisselend terrein.
Niet alle routes zijn even rolstoelvriendelijk.
HOE HET WERKT
Meld je aan op www.sokkeltocht.nl en
ontvang voor 15 euro toegang tot de
Sokkeltocht.
JE ONTVANGT
- een persoonlijke link
met de 3 routes
- toegang tot de 6 podcasts
- altijd 1 paar originele Heldensokken die
je kunt afhalen bij ‘Plien’ in Overloon
MEER SOKKEN?
Meer helden in je groep? Bestel heldensokken voor iedereen. Let op: ze zijn zeer
gewild! Alleen verkrijgbaar in combinatie
met deelname aan de Sokkeltocht.
OP ZOEK NAAR AANWIJZINGEN
Tijdens elke route passeer je twee opval-

lende heldensokkels. Daar luister je op
je telefoon de bijbehorende podcast en
ga je op zoek naar de aanwijzingen in het
verhaal én op de sokkel.

beeld in het weekend, dan is ook
het Graafsmuseum open! Start
je dag met een heldenontbijtje
in een eetcafeetje, loop de

PODCAST
HALEN
HELDENVERDOOR
VERTELD
N ONS
HELDEN VA

Sokkeltocht en en sluit af bij een

ONTRAFEL HET GEHEIM
Heb je ze alle twaalf? Ontrafel het geheim
en stuur de code op via jouw persoonlijke
link op www.sokkeltocht.nl.
JEZELF OP EEN MINI-SOKKEL!
Onder de juiste inzendingen wordt elke
maand één winnaar uitgekozen. Die krijgt
een 3D-geprint heldenbeeldje van zichzelf op een sokkel. Hoe vét.
HAAL DE HELDENSOKKEN SNEL OP
Je krijgt altijd 1 paar heldensokken. Heb je
er meer besteld? Dan liggen die ook voor
je klaar bij:

lokale ‘horecaheld’.

GRAVE

ware held dus. Met een warme stem.
Zijn roots liggen natuurlijk in

Oktober t/m maart
Woensdag t/m zondag:
van 12.00 tot 17.30 uur.

het Land van Cuijk.

Cuijk

MILL

Boxmeer

waterroute

LOES WIJNHOVEN
Van het popduo Clean Pete en bekend
van Pinkpop! Stoere chick met een stem
van goud. Geboren in het
Land van Cuijk. Een topper dus.

Sint Anthonis

Plien
Museumlaan 30
5825 AK Overloon
Openingstijden
April t/m september
Dinsdag t/m zondag:
van 10.30 tot 18.00 uur.

EMILE ROEMER
Een beroemde alleskunner! Een

stadsroute
*deze tips zijn niet bij de Sokkeltocht inbegrepen

DE SOKKELTOCHT
Drie heroïsche wandelingen van ongeveer
5 kilometer, voor jong en oud. Vol stoere
heldenverhalen, geheimen en met één
ingewikkelde code om te ontrafelen. De
routes lopen door het prachtige Land van
Cuijk en je kunt ze lopen wanneer je wilt.

Doe deze heldentocht bijvoor-

OVERLOON
bosroute

GOVERT SWEEP

TIP!*
Picknick in je rugzak, als het warm

TIP!*

weer is, plons onderweg in het

Geniet aansluitend van het indrukwekkende

water van ‘De Kuilen’ en sluit de

Oorlogsmuseum Overloon, haal die welverdiende

dag af met huisgemaakte appel-

heldensokken op bij ‘Plien’ in Overloon en sluit

taart bij een lokale ‘horecaheld’.

de dag af bij een lokale ‘horecaheld’.

Wie kent ‘m niet? Onze Govert. Vlogger,
maar bovenal een toﬀe gast. Uit het
Land van Cuijk! Beleeft de mafste
avonturen. Angst? Nope, dat kent ie niet.

KRAAK DE CODE

DE HELDENSOKKEN
LE T OP!
HOU HE T
GEHEIM

Handig! Neem deze folder onderweg
mee en vul hieronder alvast de code in.
De aanwijzing voor de juiste letters van
de sokkels? Die vind je op je persoonlijke deelnameformulier na aanmelding
op de Sokkeltocht-website.
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Prinses

Piloot

Hendrik

Sokkel

Sokkel

Sokkel

4

5

Haaien Jenever

Sokkel

Sokkel

6
Titus

H

Sokkel

EN WIN
Een gaaf 3D-geprint
heldenbeeldje van jezelf
op een sokkel.

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.SOKKELTOCHT.NL
@SOKKELTOCHT
Sokkeltocht is een initiatief van Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk
en Di-visie | branding studio in samenwerking met BJ Baartmans en Cybox.
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