Winterwandeltocht 10 km
Je loopt op eigen risico met inachtneming van de corona-maatregelen.
Onderweg heb je geen verzorgingsposten. Zorg dus zelf voor voldoende eten
en drinken.
Deze wandeltocht start vanaf de parkeerplaats Lodge Visdonk Rozenvendreef 2 Roosendaal

1Volg het halfverharde pad langs oranje afvalbak ( lodge rechts van je)
Eind pad even naar rechts en meteen linksaf door Gedenkbos 1
2 dan rechtdoor en 100 meter verder asfaltweg oversteken
3 dan na T-Huis (dit ligt nu links van je) half verhard pad langs slagbomen
4 Na T-Huis alle afstanden rechtdoor dus 6-10-17 en 25 km
5 LA na 100 meter 1e pad richting knpt 47 RWB (groen/gele pijltjes)
6 RA na speeltuintje op kruispunt van paden richting 47 RWB
7 Einde pad RD langs afsluitboom op fietspad
8 RA 1e weg Eindstraat
9 verharde weg gaat over in zandpad/graspad
10 LA einde weg op asfaltweg
11 RA 1ste pad langs slagboom
12 RA 1e pad bij klimwerktuig en links aanhouden
13 LA 1e pad
14 RA einde pad bij “ladder”
15 LA 1e pad
16 LA einde pad voor T-Huis en onverhard pad volgen met rechts weiland
17 RA 1ste pad na 400 meter
18 LA einde pad na 1050 meter na slagboom op asfaltweg
19 RA 1ste pad en links aanhouden (dit is een ruiterpad)
20 RA 1e pad en rechts aanhouden
21 LA einde pad
22 LA einde pad op verharde weg (Rozenvendreef)
23 RA 1ste pad langs slagboom
24 LA 1ste pad
25 RD na 220 meter langs slagboom
26 LA na 50 meter op driesprong
27 RA einde pad op asfaltweg
28 LA 1ste pad “beukendreef”
29 LA einde pad asfaltweg oversteken naar onverhard pad
30 RA einde pad
31 RD onverhard pad volgen tot manege
32 RD bij manege en betonpad verder volgen tot asfaltweg (Rozenvendreef)
33 RD oversteken en je bent nu weer bij T-Huis
(misschien is er “koffie/thee to go”)
Ga nu weer terug naar de lodge naar parkeerterrein.
Wel thuis.

