
Balkum-Mirroi 2022 

Marsleider: Wim van de Veerdonk   06 - 475 566 94 

Algemeen alarmnummer    112 

Huisartsenpost (HAP) buiten kantooruren  0900 - 8860 

Politie in dringende gevallen   0900 - 8844 

Opmerkingen/ideeën via website avond4daagse-balkum-mirroi.nl 

De traktatie werd vandaag verzorgd door: 

 
 

RA = Rechtsaf 
RD = Rechtdoor 
LA = Linksaf 

 
Neem je afval mee naar huis en hou de natuur schoon!  

15,6 KM 

Blijf, indien er geen voetpad pad is, voor uw eigen veiligheid steeds aan de linkerkant van de weg lopen 

Route vanuit de Moerkoal dinsdag 14 juni 2022  
1. RA vanaf Moerkoal  naar Brugstraat 
2. RA voor verharde weg zandpad op 
3. Einde pad oversteken (gevaarlijke oversteek) en door klaphek graspad volgen (water rechts houden) 
4. Grasdijk blijven volgen tot einde  Haffersestraat oversteken (gevaarlijke oversteek) 
5. RD door klaphek grasdijk op, water aan rechterzijde 
6. RD voorbij vistrap, klaphek door 
7. LA op het einde, asfaltweg vervolgen tot 100m voorbij bocht 
8. RA direct na bosrand graspad op langs gasunie 
9. RA einde pad Heiblomsedijk 
10. LA na 600 meter is fietsroute 50 deze helemaal volgen  
11. RA op het einde (verharde weg) 
12. LA na 50 m Dopheiweg 
13. 1e weg RA (bij wandelknooppunt 3 fietspad op) 
14. RD verharde weg oversteken (Heibloemsedijk; bij wandelknooppunt 2) 
15. RA bij T-splitsing (fietsroute 60) 
16. Fietsroute 60 volgen  (verharde weg (Kaathovensedijk) oversteken) en fietspad helemaal uitlopen tot aan de 

Kersouwe 
17. LA einde fietspad, brede laan op 
18. LA einde weg , asfaltweg op (Kameren) 
19. RA 1e weg (Fokkershoek)  Links aanhouden in bocht. 
20. RA richting Gouverneursweg 
21. Gouverneursweg oversteken, RD  graspad op LET OP: GEVAARLIJKE OVERSTEEK (verkeersregelaars) 
22. Graspad met bocht mee naar rechts volgen tot kasteel. 
23. LA voor kasteel klinkerpad op tussen betonpaaltjes door. 
24. RD na kasteel  wandelroute nr. 20 volgen  Samenkomst met 5 en 10 km lopers en traktatie 
25. LA voor Looz Corswarem Hoeve, brug over 
26. RA bij kruising, fietsroute 39 volgen tot einde 
27. VANAF HIER 2 MOGELIJKHEDEN  ONVERHARD (punt 30) EN VERHARD (punt 34) 
28. ONVERHARD: (mogelijk lopend tussen koeien) 
29. RA meteen na brug en wandelpad door AA dal volgen 
30. Steeds water aan je rechterhand houden tot aan klaphek bij Brugstraat 
31. RA na klaphek ( ga verder met 39) 
32. Verhard: RD na brug tot fietspad Zuid Willemsvaart 
33. RA en weg blijven volgen  
34. RA fietspad volgen (langs boerderij richting Middelrode)  
35. LA  meteen na brug,  LET OP: GEVAARLIJKE OVERSTEEK (verkeersregerlaars) 
36. RECHTS  aanhouden bij houtenpaaltjes over zandpad 
37. LA einde zandpad 
38. LA Brugstraat naar Moerkoal 

Let op morgen vertrekken we vanuit de theresiaschool  
 
 

 
 

 


