
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! 
Opgeruimd staat netjes! 

10,6 km 
 

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

 

      Route vanuit Theresiaschool woensdag 15 juni 2022 
 

1. LET OP: Braakven oversteken naar Apollostraat (verkeersregelaars)      
2. LA (Dianastraat) 
3. 2e RA langs COOP en Kruidvat 
4. RD bij voetgangersoversteekplaats , LET OP: GEVAARLIJKE OVERSTEEKPLAATS (verkeersregelaars) 
5. RD volgen: Veenpad, Clarissenhoeve, Nijesteijn 
6. Bij splitsing Links aanhouden 
7. 2e weg RA Tersteen  
8. RD voetgangersroute, je komt nu uit op de Enst: LA 
9. RA einde = Overbeeke 

10. LA einde  = Beekveld       
11. RA over bruggetje en door poort de route via de dijk volgen 

12 LA einde dijk en bij picknicktafel (traktatie)  meteen weer LA (over brug) 

        13 RA einde fietspad en na 100 m LA (onder tunneltje) Staat met pijl aangegeven 

12. RA einde tunnel langs water 

13. RD onder bruggen Maximakanaal   

14. RA na hek om mechanische installatie 

15. LA bij bomenrij over twee knuppelbruggetjes en over dijk 

16. LA bij asfaltweg; gaat over in zandpad 

17. RA na bocht naar rechts en voorbij sloot aan de rechterkant (tot Wetering) Staat met pijl aangegeven 

18. RA (dijk langs Wetering en na hek meteen weer RA (zandpad vervolgen) 

19. LA einde zandpad door klaphek en de Wamberg oversteken (gevaarlijke oversteek; verkeersregelaars) 

20. RA  na huizen bruggetje over en links aanhouden 

21. 100 meter voor harde weg (De Loofaert) Rechts aanhouden 

22. RA bij T-splitsing; LA bij dikke boom (T-splitsing) 

23. RD bij V-splitsing; vervolgens 1e LA over duiker 

24. Wandelpad vervolgen langs huis en bij harde weg RA 

25. LA (Meteen voor Wambergse beek bij knooppunt 19) (verkeersregelaar) 

26. RA bij klinkerweg en meteen na water (Wambergse beek) LA (knooppunt 3) (verkeersregelaar) 

27. RD bij harde weg (Koolhof oversteken en daarna 1e RA (Hermelijnhage) (verkeersregelaar) 

28. LA bij T-splitsing en meteen 1e weg RA (Dashage) 

29. Bij kruising RD en dan Theresiaschool 
 

 


