Wandelroute Herperduin aangeboden door WSV De Osse Maaskant
5 KM
0
Start bij De Kriekput
1 LA na poort, pad langs hekwerk
24 LA na poort
2 RD pad naar voetbalveldje
25 RA Bij knoop 36
3 RA na houten hekjes Heesche baan

26 RD langs omgevallen boom en richting knoopijl volgen

4 RD Schaijkseweg oversteken, bij knoop 13 richting
knoop 53
5 LA Direkt na knooppijltje (wijst rechtdoor)

27 RA bij knoop 16 richting knoop 15 (bij rode paaltjes)
(splitsing 10km)
28 RA knooppijl volgen

6 RD heuveltje op

29 RD door houten poort

7
8
9
10

LA
RD
RA
RD

boven op heuvel en daarna rechts aanhouden
(los zand)
pad
boven op heuvel blijven volgen,
op Y-splitsing
mountainbikeroute (naar rechts) negeren 2X

30 RD pad linkerkant van het water volgen
31 LA bij heuveltje met paaltje
32 0 Linker pad aanhouden
33 RA na poort

11 RA op Y-splitsing

34 RD na poort

12
13
14
15
16

naar houten palen
breed pad op, (onderaan, einde pad)
door houten poort
door houten poort
einde pad, breed pad op

35
36
37
38
39

links aanhouden bij zandvlakte

40 LA na restaurant Pan en Zo

RA
RA
RA
RA
LA

17 LA

18 LA bij knooproute paaltje (met groen wielletje)
richting poort
knoop( 36) (pijltje zit op de achterkant)
19 RD Houten
20 RA door eerste houten poort in hekwerk
21 LA
22 LA
23

RD
LA
RA
LA
RD

op kruising knooppijl volgen
bij knoop 15 richting knoop 53
bij knoop 53 richting knoop 13
op kruising (smal pad)
over ingegraven buizen, speelbos in

41 RA asfaltpad op
42 RD Schaijkseweg oversteken
43 RD door poort naar finish 5,1km

bij Klompenven (paadje voor strandje)
Pad links aanhouden volgen tot houten poort
0 door houten poort

Wil je lid worden van WSV De Osse Maaskant? Vul dan onderstaande strookje in of kijk op
www.deossemaaskant.nl
De contributie is 24 euro per jaar
Voor de voordelen van het lidmaatschap z.o.z.
postadres:
Kapelakker 13
5373 EN, Herpen
rekeningnummer:

NL19RBRB0695594451

2018

Voorletters en naam:----------------------------------------------------------------------------------------------Geboortedatum:---------------------------------------------------------------------

0 man

0 vrouw

Straatnaam:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Postcode en woonplaats:-----------------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer:-------------------------------------------------------------------------------------------------Datum:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Handtekening:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Waarom lid worden van WSV De Osse Maaskant

Gratis deelname aan de 6 wandeltochten van De Osse Maaskant
Maandelijks een gezellige en verrassende wandeltocht voor en door leden van De Osse Maaskant
Minimaal €1 korting op deelname aan KWBN-wandeltochten
€5 korting bij inschrijving op de Vierdaagse Nijmegen en de Vierdaagse Apeldoorn
Gratis toegang tot KWBN rustpost bij de Vierdaagse Nijmegen
Vijf keer per jaar het magazine Wandel.nl
Aantrekkelijke kortingen op wandelproducten met de Wandelvoordeelpas.
Jaarlijks de Wandel.nl evenementen jaargids (bij aanmelding vóór 1 augustus)
postadres:
Kapelakker 13
5373 EN, Herpen
rekeningnummer:

NL19RBRB0695594451

www.deossemaaskant.nl
Vrijwilligers gezocht !
Heb je zin om mee te helpen met het organiseren van onze wandeltochten neem dan
contact met ons op: 06-22799507

