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Verklaring tekens: LA linksaf   -   RA rechtsaf   -   RD rechtdoor     
WANDELTOCHT - Deelname op eigen risico

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

11. Na de bezich� ging van huis De Bannink LA  (terug naar de Kuip).
12. Bij Erve Bannink erf oversteken en RA, vervolgens onverhard pad  blijven volgen en 

zijwegen negeren.
13. Bij Tuinderij De Haverkamp het erf over en weg vervolgen bij splitsing rechts 

aanhouden en Rodijksweg vervolgen tot transformator huisje  links van het bos.                                                   
(nu zelfde weg als  heenweg)

14. Na  het transformatorhuisje LA het bospad in en volgen tot Huenderkolkweg hekje 
door en RA, daarna 1e weg LA.

15. Bij kruising RA de Hulle, daarna de Somervaart recht oversteken, 1e weg LA de 
Voortmanweg bij splitsing links aanhouden.

16. Einde weg RA Bonekamp, einde weg LA Bloemendalsweg naar De Kuip voor de verdere 
ac� viteiten zoals optredens Bêkezangers en Het S� jlorkest, diverse stands, fototen-
toonstelling, open dag bij Kinderopvang Elfenwereld en meer.

Loca� es Colmschate De Boer Op:

Blauwe lijn is wandelroute.

www.de-kuip.nl  -  info@de-kuip.nl
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1. Vanaf De Kuip LA Bloemendalsweg, 4e weg RA Bonekamp.
2. 1e weg LA Voortmanweg, bij splitsing rechts aanhouden, dan Somervaart recht 

oversteken (LET OP GEVAARLIJKE OVERSTEEK).
3. De Hulle volgen en 2e straat LA Tijinkweg, einde weg RA de Huenderkolkweg.
4. Bij einde bos LA hekje door en bospad volgen tot Rodijksweg.
5. Einde bos RA en Rodijksweg volgen, bij splitsing LA en rich� ng biologische Tuinderij 

De Haverkamp Rodijksweg 5, voor uitleg over het bedrijf en yoga demonstra� e door 
Oleandru.

6. Hierna erf oversteken en LA onverhard pad blijven volgen en zijwegen negeren tot we 
aangekomen zijn bij  Erve Bannink Banninkslaan 2, voor de bezich� ging van de 
gloednieuwe veestal, wedstrijd kunstkoe melken en luisteren naar de 
The Roundbout  Jazzband.

7. Na de bezich� ging van Erve De Bannink gaan we RA zandpad volgen naar 
Erve Kampink Rodijksweg 13, voor bezich� ging van de gloednieuwe veestal en  
ac� viteiten o.a. oude tractoren en muziek van Jan Flierman op doedelzak.

8. Na de bezich� ging van Erve Kampink gaan we terug over het zandpad tot Erve Bannink.
9. Bij Erve Bannink gaan we RA, na ongeveer 100 meter komen wij links van de weg bij 

het Koetshuis nr. 1,  voor koffi  e/thee met een versnapering, stand Zozijn  en uitleg over 
de Gooiermars door boswachter Réne Mi� endorff .

10. Na de uitleg in het Koetshuis gaan we naar huis De Bannink is nr. 4,  deze  is schuin 
tegenover het Koetshuis voor bezich� ging en optreden Laura van Nijendaal en 
Marianne Koot met veel zang.


