Route 12 / ± 28 km
U kunt deze route bij alle genoemde kerken
starten
In verband met de feestweek die rond de
datum van het Kerkenpad in Muntendam
gehouden wordt kan het zijn dat de Kerkstraat gestremd is. Vanaf de kerk is het dan
± 200 m lopen tot Het Loeg

10 Fiets tot aan de kruising en sla rechtsaf
→ Slochterstraat

ZUIDBROEK
Petruskerk – Kerkstraat 87

11 Fiets tot knooppunt 33 en sla rechtsaf
→ Achterdiep NZ

23 Ga vanaf de kerk rechts → Kerkstraat

12 Volg de knooppunten 9 – 14 – 10

24 Volg de knooppunten 64 – 28

13 Volg daarna voor ± 1 km knooppunt 48
tot aan het fietspad en ga daar rechtsaf
het andere fietspad op

25 Volg knooppunt 57 tot aan het einde
van deze weg (± 2 km)

14 Aan het einde van het fietspad rechtsaf
→ Meerlandseweg
MUNTENDAM
Protestantse kerk – Kerkstraat 17
1 Ga vanaf de kerk rechts → Kerkstraat,
later → Het Loeg
2 Sla net na het gemeentehuis linksaf
→ Nieuweweg
3 Volg ± 3 km tot de kruising en sla voor
de brug rechtsaf → Tripscompagniesterweg
4 Fiets tot het einde en sla linksaf
5 Ga over de brug en sla linksaf
→ Tripscompagniesterweg
6 Neem het fietspad rechts, fiets tot het
einde en ga voor het water rechtsaf
→ Borgercompagnie
7 Ga aan het einde links en steek over
→ Borgercompagniesterweg
8 Fiets helemaal tot het einde, steek over
en sla linksaf → Noorderstraat
9 Neem de 1e weg rechts → Parkstraat

15 Aan het einde van de weg rechts
→ Noorderstraat en fiets tot aan de kerk
NOORDBROEK
Protestantse kerk – Noordersingel 1
16 Ga vanaf de kerk rechts → Hoofdstraat
17 Sla na ± 1 km (bij knooppunt 66)
linksaf → Scheemderstraat
18 Neem, vlak voor het einde van de
bebouwde kom, het fietspad rechts
19 Fiets rechtdoor, helemaal tot het einde
van de weg
20 Sla rechtsaf → Galgeweg
21 Aan het einde linksaf → Heiligelaan,
later → Kerkstraat
22 Fiets naar de kerk

26 Sla dan rechtsaf → Het Loeg
27 Neem de 1e weg links
→ J.F. Kennedylaan
28 Aan het einde van de weg linksaf
→ Kerkstraat en volg tot de kerk
MUNTENDAM
Protestantse kerk – Kerkstraat 17

