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Verklaring tekens: LA linksaf   -   RA rechtsaf   -   RD rechtdoor     

In De Kuip is EHBO aanwezig. 
Voor calamiteiten bel je met: 0570 - 65 14 10 (De Kuip)

FIETSTOCHT - Deelname op eigen risico

19. Na de bezich� ging van de boerderij Erve Bannink gaan we LA onverhard pad blijven 
volgen en  zijwegen negeren naar biologische Tuinderij De Haverkamp Rodijksweg 5. 
(het erf over) voor uitleg over het reilen en zeilen van dit bedrijf en yoga demonstra� e 
door Oleandru.

20. Hierna weg vervolgen bij splitsing rechts aanhouden en Rodijksweg vervolgen 
tot Holterweg.

21. Holterweg oversteken LA tot verkeerslichten, oversteken en gelijk weer LA  Holterweg 
oversteken naar de Somervaart. (Let op gevaarlijke oversteek)

22. 1e weg RA de Bloemendalsweg en uitrijden tot De Kuip voor de verdere ac� viteiten 
zoals optredens Bêkezangers en Het S� jlorkest, diverse stands, fototentoonstelling, 
open dag bij Kinderopvang Elfenwereld en meer.

Loca� es Colmschate De Boer Op: (Blauwe lijn is fi etsroute)

www.de-kuip.nl  -  info@de-kuip.nl
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1. Vanaf de Kuip RA Bloemendalsweg, 1e weg LA is Sworminksweg 
(nieuwe begraafplaats) Sworminksweg rechtdoor volgen.

2. Einde fi etspad links aanhouden (Kastanjeweg) voor de bocht LA fi etspad.
3. Bij splitsing RA brug over, bij T-splitsing LA, einde weg LA, in de bocht 

rechts aanhouden.
4. 1e weg RA, weg volgen langs Helios voetbalvelden, 

Oxersteeg volgen.
5. A1 over dan bij kruising RD.
6. 1e weg RA de Paddegatsteeg in en alsmaar volgen, 

bij splitsing nr. 3 en 4 links aanhouden.
7. Weg alsmaar blijven volgen gaat over in Paddensteeg, einde LA Oxersteeg.
8. Oxersteeg alsmaar volgen en A1 over, dan 1e weg RA Hoekmansweg.
9. Bij splitsing links aanhouden rich� ng Schipbeek, bij splitsing Schipbeek 

rechts aanhouden.
10. Bij splitsing RD brug over is Banninkstuw.
11. Dit Spitdijkspad volgen tot Woertmansweg, 

hier LA.
12. Einde LA de Spitdijk op. 

(Let op gevaarlijke oversteek)
13. Na Spitdijk nr. 4, huis staat links van de weg,  

1e weg  LA Rodijksweg.
14. Bij nr. 11-13 links aanhouden hierna rechts diverse ac� viteiten o.a. oude tractoren, 

bezich� ging nieuwe koeienstal en optreden van Jan Flierman op doedelzak bij Erve 
Kampink Rodijksweg 13.  

       
15. Na bezich� ging Erve Kampink rechtsaf  zandpad volgen tot Erve Bannink

Banninkslaan 2 . 

16. Hier  rechtsaf naar Koetshuis links van de weg nr. 1 voor koffi  e/thee met versnapering, 
stand Zozijn en boswachter Réne Mi� endorff  vertelt over de Gooiermars.

17. Na het bezoek aan het Koetshuis gaan we schuin tegenover naar Huis De Bannink 
is nr. 4 voor bezich� ging en zang van Laura van Nijendaal en Marianne Koot.  
 

18. Na bezich� ging van Huis De Bannink  LA naar Erve Bannink is nr. 2  voor bezich� ging 
van de gloednieuwe veestal, wedstrijd kunstkoe melken en luisteren naar 
The Roundabout  Jazzband.


