Bijgewerkt : 19-11-2020

Wittewierum 2 Pelgrimage ; begin- en eindpunt parkeerplaats begraafplaats Wittewierum
RA= Rechtsaf
RD= Rechtdoor
LA=Linksaf OM=Omkeren.
Gebruik altijd de kaart bij de route of gebruik de route op APP Viewranger.
1. RA. Staand op de parkeerplaats met het gezicht naar de weg slaan we rechtsaf de
Bloemhofweg in.
2. RD. Waar de Bloemhofweg overgaat in het fietspad van de Woldjerweg.
3. RA. De eerst afslag rechts nemen en de meedenken inslaan.
4. RA. Op de t-splitsing rechtsaf de meedenken vervolgen.
5. LA. De eerst afslag link het fietspad de J.P. Ritzemapad inslaan.
6. RA. Aan het eind van dit fietspad in Winneweer rechtsaf slaan en de Stadsweg inslaan.
7. LA. In Garrelsweer ter hoogte van de Stadsweg 32 linksaf het kerkpad in slaan.
a. Kerk Garrelsweer is een privé locatie.
8. RA. Op de t-splitsing van fietspaden rechtsaf het kerkpad vervolgen.
9. LA. Linksaf de Stadsweg vervolgen.
10. RA. De 2e afslag rechts nemen en de Ockingeheemlaan inslaan.
11. RA. Aan het eind van deze weg de voetbrug nemen en dan rechtsaf de Hoekmeersterweg
inslaan.
12. RA. De eerste afslag recht nemen en de Medenweg inslaan bij het gemaal.
13. LA. Op de kruising in Wittewierum linksaf de Kerkhorn inslaan.
14. RD. Op de t-splitsing van voetpaden rechtdoor het voetpad achter de kerk langs inslaan.
15. RD. Op de t-splitsing rechtdoor en het voet pad naar de kerk inslaan.
a. Kerk Wittewierum
b. Voetreis van Abt Emo is terug te vinden op de markeerstenen in het voetpad.
16. LA. Op de t-splitsing van voetpaden linksaf.
17. RD. Op de kruising van wegen rechtdoor de Bloemhof weg inslaan.
18. Eindpunt route parkeerplaats begraafplaats Wittewierum.
Kerken.
• Kerk Wittewierum is altijd open.
Parkeren.
• Parkeerplaats begraafplaats Wittewierum Bloemhofweg 16 Wittewierum.
OV.
•

Bushalte Tjuchemerpad in GarrelsweerRijksweg N360.
o Tjuchemerpad inslaan.
o RD. Rechtdoor bij de kruising met de (Oude) Rijksweg en het fietspad naar het
Damsterdiep inslaan.
o LA. Linksaf op de t-spliting van fietspaden.
o RA. Rechtsaf de brug over het water nemen.
o Rechtdoor na de brug
o Route vervolgen vanaf punt 9.
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