
Routebeschrijving
Hieronder vind je de routebeschrijving voor de Paasfietstocht. Op elke locatie hangt een
afbeelding van het Paasverhaal met een bijbehorende gespreksvraag.
Bij de locatie 1 ligt een zakje klaar met inhoud, dat je nodig hebt bij locatie 8. Het is daarom
noodzakelijk om de route bij locatie 1 te beginnen, anders mis je een deel van de beleving.

Foto’s onderweg
Maak onderweg een paar leuke foto’s en mail die naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl.
We maken een leuke fotocollage voor op de website www.ontmoetingskerkgorredijk.nl .

Veel plezier!

Locatie 1 PCBS de Librije (Wabbe Wissestjitte 15, Gorredijk).

Vertrek richting de Groene Long en sla rechtsaf (Schansburg).
Sla linksaf naar het fietspad door de Groene Long. Steek aan het einde Nylan over en
vervolg het fietspad. Steek over naar het betonpad langs de Compagnonsfeart.
Sla linksaf na de schapenboer (By de Hân, Compagnongsfeart 3) het schelpenpad op.
Sla aan het einde rechtsaf (Bukenhage), fiets rechtdoor, en je komt uit op De Buorren.
Aan de rechterkant vind je de Piterkerk.

Locatie 2 Piterkerk (De Buorren 30, Lippenhuizen)

Fiets over de Buorren richting Gorredijk.

Locatie 3 Restaurant de Trijehoek (Trijehoek 9, Lippenhuizen)

Volg het fietspad richting Gorredijk. Ga steeds rechtdoor tot de brug Overtoom.
Sla vòòr de brug linksaf (Kerkewal). Na 750 meter vind je aan de linkerkant Puntgeel.

Locatie 4 Puntgeel (Kerkewal 17, Gorredijk)

Vanaf Puntgeel de Kerkewal vervolgen. Bij de Hoofdbrug: Sla rechtsaf de Hoofdstraat op.
Steek de rotonde over (Hegedyk) richting Langezwaag. Ga ook bij de volgende rotonde
rechtdoor (Hegedyk). Vervolg de weg tot de Dekemaleane. Sla hier linksaf
Daarna, sla de 1e weg linksaf de Leijen in. Na 900 meter vind je aan je rechterkant het
Mariakerkje.

mailto:jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl
http://www.ontmoetingskerkgorredijk.nl


Locatie 5 Maria kerkje (De Leijen 29, Gorredijk)

Vervolg de weg (De Leijen) en ga door de fietstunnel richting de Nijewei.
Steek de Nijewei over naar ‘t Weike. Vervolgens over het bruggetje, naar t Leantsje.
Ga op de 3e kruising linksaf (Compagnonsstrjitte). Na 200 meter vind je aan de linkerkant de
Rooms Katholieke Kerk.

Locatie 6 Rooms Katholieke Kerk (Compagnonsstrjitte 102A, Gorredijk)

Vervolg de Compagnonsstrjitte. Ga steeds rechtdoor, je passeert de Albert Heijn en de
Ontmoetingskerk. Je komt uit op de Hendrik Ringenoldusstrjitte. Steek deze over en volg het
fietspad langs de Burgemeester Harmsmaschool.
Sla aan het einde van dit fietspad linksaf Je komt uit bij parkeerplaats van de Doopsgezinde
Kerk.

Locatie 7 Doopsgezinde Kerk (Stationsweg 60, Gorredijk)

Ga over het bruggetje naast de Doopsgezinde Kerk en volg het paadje. Je komt uit op de
Stationsweg. Sla linksaf Sla bij 2e afslag (Y-splitsing) linksaf de Schansburg op.
Even verderop vind je aan je linkerhand de Ontmoetingskerk.

Locatie 8 Ontmoetingskerk (Schansburg 3, Gorredijk)

Einde route.


