Bijgewerkt: 29-6-2017

Pelgrimage Sappemeer met begin- en eindpunt parkeerplaats Tripbos aan de Vosholen.
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 parkeerplaats met de rug naar de weg nemen we de achteruitgang van het
parkeerterrein.
2. LA. Op de eerst volgende t-splitsing van paden linksaf afslaan en het fietspad nemen.
3. RA. Na het passeren van de vijver rechtsaf de brug oversteken.
4. RA. Meteen na de brug rechtsaf het fietspad inslaan dat na een bocht naar links en een bocht
naar rechts overgaat in een verharde weg.
5. RA. De (parallel-)weg van de Borgercopagnie inslaan.
6. RA. De Weg Vosholen 20 m inslaan.
a. Borg Welgelegen; u kunt een rondwandeling in de bijzondere tuin maken, de borg is
niet toegankelijk.
7. LA. Staand voor de borg linksaf de Vosholen inslaan.
8. RA. 150m na de Kleinemeerstraat aan uw rechterhand rechtsaf het onverhard pad inslaan.
9. LA. Vlak voor het spoor linksaf het voetpad inslaan.
10. RA. De Klinkerweg inslaan en het spoor oversteken.
11. RA. Meteen na de spoorwegovergang de Middenstraat inslaan.
12. LA. NA 100m linksaf de weg Rooms Laantje inslaan dat even later overgaat in een fietspad en
aan het eind overgaat in de Noorderstraat.
a. St. Jozef Kerk
13. RA. De Noorderstraat inslaan.
14. LA. Ter hoogte van Noorderstraat 270 linksaf slaan de Noorderweg inslaan naar de
Koepelkerk.
15. OM. Omkeren en de toegangsweg van de Koepelkerk teruglopen.
16. LA. De Noorderstraat vervolgen.
17. RA. Na Noorderstraat 342 rechtsaf het onverhard pad de Zwarte weg Oost inslaan.
18. LA. Op de eerst volgende t-splitsing van paden dat aan het eind overgaat in de weg Zwarte
Weg.
19. RA. De Vosholen inslaan en die maakt een bocht naar rechts.
20. LA. De parkeerplaats Tripbos inslaan.
Eindbestemming parkeerplaats Tripbos.
Kerken
 St. Jozefkerk: Open : wo. 9.30 uur-12.00 uur, zomerperiode ook za. 13.30 uur tot 15.30 uur
 Koepelkerk: Sleuteladres: Noorderstraat 161; tel. 0598-857010
Parkeren
 Parkeerplaats Tripbos aan de Vosholen
OV.


Bushalte Compagniesterpoort bij de Koepelkerk.
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