
ROUTE PER FIETS 
Vanaf de kerk van Terwolde naar de rondweg richting Vaassen. Volg de Vaassenseweg tot aan de 
brug. Ga daar rechtsaf de Zeedijk op. Na 1 kilometer linksaf het Kerkenpad op. Aan het einde van het 
pad de weg oversteken en dan rechtsaf naar het Dorpsplein. Onder de toren is daar de ingang naar 
de kerk van Nijbroek. 
Vanaf de kerk van Nijbroek het Dorpsplein verder vervolgen. In het verlengde het Geersepad op. Aan 
het einde van het pad de weg oversteken, en gelijk rechtsaf de Vaassenseweg op. Na 100 meter 
linksaf naar de Gatherweg. Na 3 kilometer bij de brug rechtsaf het fietspad  op. Na 1 kilometer linksaf 
en het fietspad vervolgen tot de Broeklanderweg. Daar rechtsaf  tot over het viaduct en linksaf de 
Bellertstraat inslaan. U komt nu in de kern van de Beemte. Daar rechts aanhouden tot u de 
Wilhelminakerk ziet. 
Vanaf de Wilhelminakerk van de Beemte neemt u de terugweg. Rechtsaf de Beemterweg volgen 
richting De Vecht, waar U in de kern van De Vecht de Antoniusschool aan Uw linkerkant ziet. Ingang 
van de school aan de zijkant, naast de kerk. 
Vanaf de Antoniusschool  van De Vecht, fietst u terug naar Terwolde door linksaf te slaan richting 
café de Groot. Linksaf de Avervoordseweg volgen tot aan de brug. Daar gaat U rechtsaf de 
Groenestraat in. Aan het einde van de weg rechts de Bekendijk op. Na 100 meter gaat u linksaf op 
het fietspad van de Wellerweg. U steekt de Middendijk over en vervolgt het fietspad tot de Zeedijk. 
Daar gaat u linksaf richting Terwolde, brug over naar de Broekhuizerstraat en de Vaassenseweg 
oversteken. Eindpunt bereikt. 
 
ROUTE PER AUTO 
Vanaf de kerk van Terwolde rijdt u richting Vaassen op de Vaassenseweg tot aan de rotonde. Daar 
gaat u naar rechts richting Nijbroek. In de bebouwde kom linksaf slaan naar het Dorpsplein. De 
ingang van de kerk aan het Dorpsplein vindt u onder de toren. 
Vanaf de kerk van Nijbroek gaat u terug naar de Middendijk en gaat die rechtsaf op. Bij de rotonde 
recht oversteken. Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf de Kadijk op. Aan het einde van de weg 
linksaf Bekendijk op. Bij de kruising rechtsaf naar de Beentjesweg. Op de viersprong gaat u rechtdoor 
tot 300 meter verder aan uw rechterhand de St Antoniusschool staat, waar de expositie is. Ingang   
aan de rechterkant van de school.  
Vanaf de school van De Vecht rijdt u verder in de richting van de Beemte. Bij de T-kruising links 
aanhouden en de Beemterweg volgen tot aan de Wilhelminakerk in De Beemte. 
Na het kerkbezoek aan de Wilhelminakerk in De Beemte rechtsaf tot aan de Kanaaldijk. Hier gaat U 
rechtsaf  tot de eerste weg rechts. Dit is de Broeklanderweg. Bij T-kruising (manege Pothoven) linksaf 
de Kerkstraat in. Bij Cafe de Groot linksaf de Avervoordseweg in, vervolg de weg tot de brug, daar 
rechtsaf de Groenestraat in. Aan het einde van de weg linksaf naar de Bekendijk. Einde weg rechtsaf 
de Vaassenseweg op.  Deze weg brengt U weer in Terwolde.                
 
Zowel per fiets of auto kunt u natuurlijk vanaf elk van de vier locaties beginnen. 
 
 


