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Starten bij de kerk

Ga richting Markt en bij Bebo linksaf naar Peperstraat No 8, en ga de eerste straat rechts in (de 
Kuiper) einde weg rechts in daarna links door het paadje naar de Molenstraat No 20 direct rechts 
af verder over de Molenstraat en bij de kruising links naar de Molenveldweg No 28 doorgaan naar 

No 80 en bij No 93 linksaf naar Hoogbroek No11  
Ga dan terug over Hoogbroek en via Lindersstraatje doorgaan naar Horsterweg daar oversteken. 
WEES VOORZICHTIG  en ga naar rechts naar No 12 en daar direct rechts af richting Erdbrugweg 

en door naar Grubbenvorsterweg dan links en over de brug links de Westerholtsingel in naar No 12 
en dan weer de Grubbenvorsterweg op en even verder naar rechts naar De Wiers No 6 en loop 

door naar de Dorperdijk. Daar links tot aan de woning van Everts en ga daar rechts de Zandweg in 
en loop door tot de Venloseweg steek over en ga links naar de Zeesweg No 3.

--DE  FIETSERS GAAN TERUG NAAR DE VENLOSEWEG  linksaf naar De Venloseweg No 24 en 
pakken daar de draad weer op met de lopers--

De wandelaars gaan vanaf No 3 rechts het pad in voor Verstappen boomverzorging langs en 
komen op de Klassenweg en gaan rechtsaf tot voor de BEEK en lopen naast de beek naar de 

Venloseweg naar No 24. Loop of fiets verder tot nabij garage Cox/ tankstation Vissers en ga net 
ervoor links in naar de Fürstenbergstraat No 99 en ga door via van Vlattenstraat naar 

van Ulftstraat naar No 41 en draaien weer om naar het kruispunt en gaan rechts naar de van 
Reiffenburgstraat No 12. Sla op einde van deze straat rechts af richting Kerkstraat naar No 12 en 
ga dan door en ga de eerste weg in en loop door tot dwars op de Dorperweide ga links in naar 

No 4 en ga links af de Donkstraat in naar No 6 en tot slot door naar de kerk. 
Einde van route ROOD.

Start en Finish bij De Wingerd

We lopen Den Eigen in naar no 16, daarna de eerste straat rechts 
Wilhelminastraat no 8 Door naar Peperstraat daar links en ga door naar De Hees no 
10 en no 13. Vervolgens net voor de ijsboerderij van Verstegen, links het Grote Veld 
in naar De Kruusboëm en ga van daar, door naar het Bedelaarspad en ga dan links 

naar Helenaveenseweg no 15. Loop door naar Steeghoek om in de Steeg te komen 
(no 43). Vervolg Steeg naar no 65 en verder naar Kleefsedijk. Ga eerste weg links 

(Rieterdijk) en weer eerste weg links richting Broek no 18.
Van Broek naar richting Snelkensstraat, maar ga net voor Snelkensstraat rechts het veld 
in tot net voor “Vorster Hand” en ga daar rechts via de Vorst naar Maasbreeseweg. 

Ga links en kom langs no 100, no 88 en later no 36. Vergeet niet rechts 
Creemerhof te bezichtigen no 8. Loop rond het pleintje de straat weer uit en ga 
links. Maasbreesweg en meteen weer links naar Klassenweg no 20. Ga door en sla 
eerste weg links en hou links aan op De Sondert en vervolg deze weg tot no 26 Aan 
het einde van deze straat links door speeltuintje naar de van Vlattenstraat ga daar 

links en eerste weg rechts in Lavendelheide. Einde links naar Wolfsklauw no 17 
Daartegenover is de Kraaiheide 15, loop door deze straat (kraaiheide) weer naar 
de van Vlattenstraat 131 en ga rechts. Ga rechts de Gentiaan in en ga dwars over 
het grasveld naar Zilverschoon no 1, loop over de parkeerplaats en ga linksaf naar 
van Vlattenstraat 171. Ga dan door naar Maasbreeseweg no 5, tevens einde bij de 

Wingerd van route 2.

Deze wandeltocht is een initatief en tevens mee opgezet door de Oud-Prinsen 
van CV Dun Ezelskop. Deze en de andere route leidt je langs de woningen van 

verschillende Oud-Prinsen.

Loop of fiets de route alleen of met je huishouden. Hou je aan de 
corona-regels. Kom je onderweg wat leuks tegen? 

Tag ons op Facebook of Instagram!


