Stegentocht door Dokkum
Vanaf Molen Zeldenrust loop je naar beneden over de Vleesmarkt tot je aan de rechterkant een steeg ziet:

Loop door de steeg en sla aan het eind linksaf. Daarna rechts over het bruggetje de Wortelhaven op. Zoek
rechts het kleinste steegje van Dokkum:

Even verderop is weer een steegje. Loop door dit steegje en noteer de naam:

Nu kom je op het Baantjesbolwerk tussen de molens. Sla linksaf richting molen De Hoop. Loop vanaf de molen
scherp links naar beneden door een ‘steeg’ (naambordje is verderop):

Sla na dat bordje rechtsaf, de ‘steeg’ in die al jaren geen steeg meer is!

Steek aan het einde de straat over en sla linksaf de Keppelstraat op en loop door tot je aan je rechterkant weer
een steeg in kan lopen:

Volg de steeg, sla aan het einde rechtsaf de Nieuwe Buurt in en dan aan het einde links het Zuiderbolwerk op.
Aan het einde, om het hoekje vervolg je de weg over de Kettingbrug. Steek de weg over en ga richting
Metslawier
Ga de hoek om, over De Dam tot je links weer een steeg in kan:

Loop helemaal door tot het einde van de steeg en sla dan rechts af. Steek over en loop de Lange Oosterstraat
in. Deze straat wordt gekruist door een steeg:

Ga linksaf de steeg in, je komt uit bij het Museum van Dokkum. Sla hier rechtsaf de Diepswal op. Op een
gegeven moment zie je rechts een torentje (van De Waegh). Loop die kant op maar sla gelijk linksaf de Lange
Oosterstraat weer in. Neem de steeg aan de linkerkant naar beneden:

Aan het einde rechtsaf richting De Zijl en helemaal voorbij het oude Stadhuis lopen. Net voorbij het stadhuis en
het gemeentekantoor zit een steeg omhoog:

Volg de steeg, die links afbuigt. Aan het einde van de steeg rechtsaf en voor het nieuwe Gemeentehuis
langslopen. Loop door tot de Hoge Pol en ga daar naar beneden. Halverwege zit aan de rechterkant een steeg:

Aan het einde van de steeg linksaf slaan. Volg het Achterom tot aan het (Sonnema)pleintje. Onderweg kom je
nog een klein steegje tegen:

Steek de weg schuin over richting het Luwarderpyp-bruggetje de Westersingel in. Aan het einde van deze singel
zit links de laatste steeg:

Na die steeg kun je rechts via het witte bruggetje weer naar het beginpunt bij de molen. Hier kan je nog even
puzzelen met de letters uit de grijze vierkantjes!
Hint:

De oplossing heeft drie woorden.

____________ ____________ ______________ !!

