Deze fietstocht rond Finsterwolde wordt u aangeboden door
“ANBO wijk Finsterwolde”. De tocht is oorspronkelijk
georganiseerd voor zaterdag 1 september 2012.
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Start : Vanaf “De Pyramide” RA.
Bij “VENEMA Textiel” LA (de Klinkerweg op)
Na “Klinkerweg 54” RA het fietspad op.
Bij T-splitsing van het fietspad RA knooppunt 14 volgen
richting Oostwold.
Einde fietspad LA (Oostwolder Klinkerstraat). Deze weg
vervolgen en later overgaan naar het fietspad R van de weg.
Bij “Boerderije Oldambt” Kromme Elleboog 22 RA.
Hier kunt kennis maken met Realwork, een nieuw project .
Zonder gebruik te maken van subsidies of pg-budget gaat het
bedrijf mensen zonder arbeid werkervaring laten opdoen.
Hier staat tegen een geringe bijdrage koffie en frisdrank klaar.
Na bezoek aan “Boerderije Oldambt” RA het fietspad
vervolgen.
Bij eerstvolgende T-splitsing RA en het fietspad vervolgen
langs het water.
Bij rotonde even voorbij “Musch Tweewielers” het fietspad
blijven volgen richting Winschoten. bij T splitsing rechtdoor
tot aan het einde van het fietspad.
De straat oversteken en RA
Bij eerste weg LA (Binnenweg) en deze vervolgen.
Het eerste fietspad RA en vervolgen tot aan het einde en dan
LA Zuiderringdijk. (over de brug)
Tweede weg RA (Groeveweg) en vervolgen tot aan het einde
en dan LA het fietspad op, langs het water.
Einde fietspad RA en direct daarna LA, fietspad richting
Blauwe Stad. Over de brug en direct LA en deze weg
vervolgen.
Bij standbeeld van Sikko Manshold, links van de weg, RA
(Cantharel). Deze weg vervolgen en bij de rotonde rechts
aanhouden, richting Winschoten.
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Voor de brug, bij de parkeerplaats, links de weg oversteken.
Het fietspad vervolgen richting Beerta. Bij de bocht naar links
fietspad aanhouden. Later wordt dit een verharde weg
Na de brug de Hoofdstraat oversteken en LA richting Beerta
Het fietspad langs de Beersterdiep volgen, richting Speeltuin.
Einde van het fietspad LA en na 50 meter weer RA. Bij het
Speeltuin is gelegenheid voor een eventuele pauze.
Na de pauze LA en het fietspad weer op en vervolgen tot het
einde. Vervolgens LA ( Ulsderweg). Bij de Hoofdstraat LA
richting het centrum van Beerta.
Na 100 meter bij het huis “Hoofdstraat 299” RA
(Kanaalsterlaan). Bij het witte huis rechts van de weg LA het
onverharde pad op. Dit wordt verderop een verharde fietspad.
(Rechts ligt het natuurgebied “De Tjamme”.
Aan het einde van het verharde fietspad RA richting de
“Hardenberg”.
Aan het einde van het fietspad RA. Het fietspad blijven
vervolgen in de richting van het dorp Finsterwolde.
Aan het einde van het fietspad (E.E. Napweg) RA, rechtdoor
naar het oude fietspad door het “Tjamme-gebied”.
Bij T-splitsing van het fietspad LA naar het fietspad door het
natuurgebied (links staat het monument ter nagedachtenis aan
het tot stand komen van het “Natuurgebied De Tjamme”).
Op het einde van het fietspad LA (C.G.Wiegersweg) in de
richting van Finsterwolde.
Bij de toren (rechts van de weg) LA, richting het centrum
van Finsterwolde.
Bij de “Pyramide” bent U weer terug bij het startpunt van
deze fietstocht.

(U kunt de fietstocht op uw eigen computer uitprinten en gebruiken).

N.B. “ANBO wijk Finsterwolde” kan op geen enkele manier
aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ontstaan
voor,tijdens en na deze fietstocht.

