
                       Jubileumwandeling
11 september 2014

5, 8 of 12 km      

1929 – 2014      85 jaar Vrouwen van Nu Vries

Als routeondersteuning gebruiken we de magenta korenaar en magenta linten. Af en toe 
komen 5, 8 en 12 km loopsters elkaar onderweg tegen of loop je een stukje samen op. 
Let dus goed op je eigen route. Deelname is op eigen risico. 
We wensen je een hele fijne wandeling.

1. Start Café Onder de Linden 
2. Rechtsom pad langs café, Domnies Pattie (rechts  “Plaats de Wereld”  zie info)
3. Einde pad rechtsaf
4. 2e straat linksaf, Esakkers 
5. 1e weg rechtsaf Eswal, gaat over in zandpad
6. Op splitsing rechtsaf (zandweg)
7. Einde weg rechtsaf, vervolgens links voetpad weg oversteken (PAS OP,    

KIJK UIT!!) en Veenweg volgen
8. 1e weg links, bij slagboom zandpad rechtsom volgen
9. Einde pad rechtsaf (asfaltweg)
10. Driesprong linksaf, Veenweg
11.  1e (fiets)pad rechtsaf richting Meisje van Yde
RUSTPUNT - Labyrint   

5 km  
12. Na labyrint rechtdoor
RUSTPUNT - Eikenhoeve   
13. Op viersprong rechtsaf (Verlengde Kerkweg)
14. Einde Verlengde Kerkweg rechtsaf fietspad op        
15. Fietspad volgen tot rotonde 
16. Rotonde recht oversteken (PAS OP, KIJK UIT!!)
17. 1e weg rechtsaf (Oude Rijksweg)
18. Op Brink eindpunt Café Onder de Linden

8 km 
19. Vanaf labyrint linksaf, asfaltweg gaat over in zandpad 
20. Op driesprong (8 km loopsters) rechtsaf  (12 km loopsters)
21. Volgende driesprong rechtsaf, einde zandpad rechtsaf (asfaltweg ) 
22. 1e weg rechts klinkerweg (Kerkweg – Hondstongen)
RUSTPUNT- Eikenhoeve   
23. Op viersprong rechtdoor, zandpad (Verlengde Kerkweg)  
24. Einde weg rechtsaf, fietspad volgen  
25. Na  500 m fietspad rechtsaf – terrein Visio De Brink op 
(verder met punt 44)



12 km
26. Vanaf labyrint linksaf, asfaltweg gaat over in zandpad
27. Op driesprong (12 km loopsters) links aanhouden  
28. 1e pad links, pad volgen    
29. Einde pad rechtsaf, asfaltweg
30. Bij bank rechtsaf, natuurreservaat schuin oversteken naar rechts, paarse 

paaltjes volgen
              Let op er kunnen koeien grazen en het kan drassig zijn!
31. Natuurreservaat verlaten via overzijde, gelijk rechtsaf over veerooster 
32. Op driesprong rechtdoor
33. Op driesprong linksaf     
34. Volgende driesprong rechtsaf,  einde zandpad rechtsaf (asfaltweg)  
35.  1e weg rechts klinkerweg (Kerkweg – Hondstongen) 
RUSTPUNT - Eikenhoeve   
36. Op viersprong linksaf  “Eikenhoeve” (eigen weg)
37. Einde weg Groningerstraat oversteken ( PAS OP, KIJK UIT!!)
38. Rechtdoor Burg. Aafsweg volgen, gaat over in zandweg 
39. Rechtsaf langs kanaal (asfaltweg gaat over in zandpad)
40. Bij einde boswal (na ong. 1 km), klein paadje naar beneden volgen, links 

aanhouden langs bosrand
41. In bocht links aanhouden en dan rechts van de sloot aanhouden 
42. Op de grote weg rechtsaf  over fietspad/voetpad (Groningerstraat)
43. Voorbij Bushokje na “Groningerstraat 28” linksaf en recht de weg   

oversteken(PAS OP,  KIJK UIT !!)
44. Rechtdoor, fietspad terrein Visio De Brink volgen  

8 en 12 km komen hier weer samen
45. Einde fietspad rechtsaf asfaltweg volgen
46. Na ± 150 m schelpenpad rechtsaf (langs buitenrand terrein Visio De Brink)
47. Op driesprong rechtsaf
48. Einde schelpenpad rechtsaf – asfaltweg
49. Op viersprong rechtsaf (terrein Visio De Brink)
50. Einde weg linksaf (terrein Visio De Brink verlaten)
51. Einde weg rechts klinkerpad nemen en autoweg oversteken (KIJK UIT!!)
52. Na oversteek linksaf (Molenstraat)
53. Op driesprong links aanhouden (Schultestraat)
54. Driesprong op de Brink rechts, en eindpunt Café Onder de Linden 

Informatie: Dorpskerk inclusief het museumpje onder de kerk bezoeken. In de kerk is nog t/m 14 
september een kleine expositie met middeleeuwse geloofsvoorwerpen uit de verzameling van Henk Helmantel. 
Naast het café kan er een kijkje worden genomen in “Atelier Brink 2” waar beeldend kunstenaar Erik van 
Ommen woont en werkt in de oude pastorie. Vergeet niet om ook even rond te lopen in de pastorietuin. Achter 
het café vind je Plaats de Wereld. Hun website begint met: “ Bij Plaats De Wereld komt de veelkleurige 
wereld dichtbij! Beleef andere culturen en leefstijlen en neem een kijkje over grenzen heen. Leer samen 
tuinieren in de dorpstuin of steek de handen uit de mouwen in het open atelier. Met elkaar ontdekken we hoe 
we de wereld eerlijker en schoner kunnen maken.” De wandelroute gaat over of langs 


