
 

Alternatieve Herfstwandeling door Tuitjenhorn van 5 km. 

U start de wandeling bij de school van Tuitjenhorn  

“De Hoge Akker” 

We gaan rechtsaf     Dorpsstraat 

Tweede straat rechts    Kuiperstraat 

 

  

 

 

 

Eerste straat links      Bogaersstraat 

Eerste weg rechts      Delftweg 

Eerste weg rechts      Bogtmanweg 

Deze weg helemaal uitlopen tot aan de Dorpsstraat. 

Hier gaan we rechtsaf. 

Eerste straat rechts     Noletstraat 

Eerste straat links      Stiegerstraat 

Eerste straat links      Dorpsstraat 

Eerste straat rechts     Sportlaan 

We lopen langs Sportpark De Kuil (handbal en voetbal) 

 

 

 

Eerste straat rechts  Pastoor Meijndersstraat 

Eerste straat links   De Zeelt 

We blijven de straat rechtdoor vervolgen over de eerste brug 

Dan gaan we linksaf over brug 2 en weer links over brug 3. We lopen over het schelpenpad 

langs het speelterrein naar het einde van het schelpenpad. 

Hier gaan we rechtsaf. 

 

Tweede straat rechts    Kuileweid 

Tweede straat links     Watering 

 

 

 

 

 

                Georganiseerd door: 

        

 

          

 

Eerste straat links     Grote Blok 

Eerste straat rechts    De Posten 



Eerste straat rechts     Watering 

Rechtdoor over het fietspad en dan linksaf   ’t Skuitje 

Eerste straat rechts     De Praam 

Eerste straat rechts     De Praam 

Derde straat rechts     De Helt 

De Helt blijven volgen, verder links over het voetpad en dan rechts  

over de brug. 

Over de brug rechtsaf     Bansloot 

Eerste straat links      Kerksloot 

Einde straat links      Manusveert 

Voorbij het speeltuintje, einde straat rechtsaf Manusveert 

Voorbij Garage Stoop wordt het De Rietkraag en lopen we voorbij 

Supermarkt Deen. 

Even voorbij Deen gaan we rechtsaf   Zwanebloem 

Eerste straat links      ’t Skuitje 

Eerste straat rechts     Pastoor Meijndersstraat 

We vervolgen de Pastoor Meijndersstraat naar links. 

Eerste straat links      De Snoekbaars 

Einde Snoekbaars linksaf en vervolgens rechtsaf Pastoor Meijndersstraat 

We lopen langs het dierenparkje 

en gaan einde straat linksaf    Dorpsstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We lopen langs het Sint Jozefpark, de katholieke kerk en het AHOJ gebouw.  

Dan zijn we terug bij het startpunt, “De Hoge Akker”  

Met dank aan de bedrijven 

waar de route v.d. wandeling 

opgehaald kan worden :  

         

Supermarkt DEEN,  

Slagerij ’t Hof van Blankendaal 

en de Reformwinkel. 

 

Deelnameprijs: € 5,00 per volw. 

      € 2,50 per kind. 

      Bankrekening Stg. Vr. van Joseph: 

        NL28 RABO 0155 9930 11 

     Of via iDeal op onze website 


