
Op de wandelroute door de woon - 
wijk Nooitgedacht komt u langs 
 verschillende leuke activiteiten voor 
jong en oud!

Het Tuinhuis
Het Tuinhuis is een dagbestedings-
groep van Stihting De Trans waar 
mensen met een verstandelijke be-
perking en/of Autisme vol overgave 
verschillende werkzaamheden ver-
richten. De werkzaamheden lopen 
uiteen van het werken in de kwekerij 
en tuin tot het zagen en kloven van 
haardhout. U kunt Het Tuinhuis be-
zoeken. U vindt hier onder andere 
diverse bloemen, planten en groen-
tes. Ook verkopen zij verschillende 
seizoensgebonden sfeerproducten 
voor binnen en buiten. U wandelt ook 
door het park en langs het herdenk 
monument van De Trans. 

Puzzeltocht & Pokemon Go
Tijdens uw wandeling kunt u een 
 puzzeltocht doen gemaakt door en 
voor bewoners van De Trans. Een 
 leuke activiteit voor jong en oud 
 tijdens deze wandeling! 
Ook zijn er in de woonwijk Pokemon 
Go poppetjes te vinden... 

Hof van Saksen
Vanaf de parkeerplaats kunt u nog 
een bezoekje brengen aan het Hof  
van Saksen. Bijvoorbeeld voor een 
kopje koffie of lunch in het Grand 
Café.

Geniet tijdens uw wandeling 
van de mooie groene woonwijk 
Nooitgedacht!

WANDELROUTE
Ontdek woonwijk 
Nooitgedacht 
te voet!

Midden in de Drentse natuur ligt 
de  woonwijk  Nooitgedacht. Een 
groene en rustige woonwijk met de 
voorzieningen van het dorp Rolde op 
fietsafstand. De wijk is omgeven door 
een gebied van bos, heide en water. 
De omgeving nodigt uit tot wandelen, 
fietsen, hardlopen en meer. Vanuit de 
woonwijk zit je zo op de N33 en ben  
je binnen een mum van tijd in Assen  
(15 minuten) of Groningen (20 minuten).
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Nieuwsgierig naar de kavels, woningen of wat Nooitgedacht nog meer te bieden heeft? 
Kijk voor meer informatie op www.nooitgedachtrolde.nl

Scan en ga naar de  
website om de route voor 
 navigatiesystemen te 
 downloaden of volg de   
paaltjes in de woonwijk! 


