Bijgewerkt : 5-4-2017

Mensingeweer Pelgrimage met begin- en eindpunt parkeerplaats Abel Stok.
RA=Rechtsaf LA= Linksaf RD= Recht door
OM=omkeren
Gebruik altijd aanvullend de kaart van de route of de route in de App Viewranger.
1. Staand op de parkeerstrook bij het gemaal Abel Stok het fietspad naast het gemaal inslaan en
ga onder de viaduct door.
2. LA. Sla linksaf in de eerste bocht van het fietspad en sla het voetpad in.
3. RA. Sla na 20 m rechts het bospad in van het bos Abel Stok.
4. RD. Bij het verlaten van het bos rechtdoor het onverhard pad vervolgen.
5. RA. Na het boerenerf rechtsaf slaan naar de historische begraafplaats.
6. RD. Het beton pad verder volgen na de historische begraafplaats.
7. RA. In de bocht naar links het voetpad het Lijkenlaatje inslaan.
8. LA. Bij het wierdedorp Groot Maarslag linksaf slaan de weg Groot Maarslag inslaan.
9. RD, Waar de weg een bocht naar links maakt rechtdoor gaan het voetpad rondom de Wierde
inslaan het zgn. Ossengang.
10. LA. Aan het eind van het voetpad linksaf de Zijlvestweg in slaan.
11. LA. Op de t-splitsing in Schouwerzijl de weg Schaphalsterzijl inslaan.
12. RA. Op de t-splitsing en naar het Schapshalsterwijl gaan tot de zijlen.
13. OM. De weg teruglopen.
14. RD. Op de t-splitsing en de Schouwerzijlsterweg inslaan.
15. LA. Op de eerst volgende t-splitsing en de Wildeveldseweg inslaan.
16. RA. De Schouwerzijlsterweg inslaan op de eerst volgende t-splitsing.
17. RA. De eerst afslag rechts de Weerhorn inslaan,
a. Kerk Mensingeweer
18. LA. De Hoofdstraat inslaan.
19. RD. De weg langs het water inslaan dat even later overgaat in een fietspad.
20. LA. Na de viaduct linksaf de Mernaweg inslaan.
Eindbestemming van de route.
Kerken.
 Mensingeweer Michaelkerk sleuteladres : M. van Dijk Hoofdstraat 6 0595-491316 of Geesink
Schouwerzijlsterweg 1 0595-491304
Parkeren.
 Mernaweg gemaal Abel Stok.
OV.


Bushalte bij rotonde richting Eenrum.
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