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0p de volgende pagina,s in dit boekje vindt u de
ÍoulebeschÍijvtng per etappe van kein naar kern.
DÍie lo(aties linksom, d e Íe(htsom dus u komt
steeds andeÍe wandelaars tegen. (u krUgt het
juiste boekie bij uw staÍt)
0p de ÍerhteÍpaqind de roule, link5 een stukje
inÍo. ln de tekst vtndt u bij de steÍrettes waaÍ de
inÍo op de linkeÍpagind over qaat en wdaÍ u die
tegenkomt in de etappe.
De organisatie hoopt u hiermede extra te laten
genieten van de unieke Drimmelense tendaagse.

TeÍheÍden

Deelname geichiedt op eigen risie. Houdl u ààn
de verAeersregels en deponeer àlval in dÍvàlbdklen. tu is \HBO àaowe/ig in dlle horeegelegenhcde1. Bijalamite cn kunt u de diót5t
bïzijode bellen. kie tet. nr. bij stenpelkaart)
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Stempelkaart
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Wie het leuk vindt om oveÍ de bÍadeÍie te lopen kan
teÍug naaÍ de Íotonde gaan en linksaÍ de MaÍktstraat
nemen. Aan het einde op het Molenplein gaat u ÍechtdooÍ de MolenstÍaat in. óÍ....

Totaal 3O,S kilometer.

DÍimmelenj 0n5 DoÍpshuy§
T€leioon bii.alèmterren; 0ó- 247ó7485

Laqe lwaluwe:

(.fe

vanuit de entÍee/teÍras van het TÍeÍpunt linksaÍ de
Valkenbergstrddl nemen. De eeÍste slrddl Íe(hts is de
Nieuwelaan. DeTe helemaal uitlopen lot het Molen
plein. tet op, vÍrwel Íecht oversteken dit plein, dan
loopt u de Molenstíaat in.

De potdeÍÍr h

I€letoon bij calamiterren 0168 482i24.
Hooge lwaluwe; De Zonzeel.
Telefoon bii calamiteilen 0168-482741

WageobeÍq 5DoÍtzaal 0ÍtedorD
I€leíoon bri.dl.miteir€n 076 i9'tdoes

feÍheijdeo,

CaÍé De Zevende Hemel.
TeleÍoon bij calamiteiien 076-59j22i1.

't TreÍpunt (Raadhuisplein 1a)

Aàn het eind van de MolensLtadt slaàt u ÍechtsdÍde
net vóor het doodlopende deel en het speeltuintje, slaat u even linksaÍ,
meleen noomaals lrnksal en dàaÍnJ meteen nddr Íe(h15
alslaan de (*íffio-eg'7rn. oeze helemadl volgen, oveÍ
het SpooÍ wààÍnà u na ciÍca I krlometeÍ een fietspad
buií. Re(hts àlslaan dit Íretspdd op lànqs het wateÍ.
U kuist een weg en ook hier Íechtdoor het fietspad
bl-lrven volgen. Nadat u de eeÍste huizen in Dtimmelen
bent qepdsseeÍd woÍdl hel wateÍ smaller en vindt u
rechts een bÍuqqetie. oveÍ dil bÍuqqelje komt u bij 0n\

&tu[l!!lrlI!,

R#ËemstÍaal in Aan het eind

DtoDkbÀrlr

ÉE-nnrd

Dorpshuys.

Made; 't lÍeÍpunl.
Iel€Íoon b, ralamileiten, 0'162 684000.

mo(htr, om welke Íeden ook de to(hl niet uillopen,
meld dit dan a.u.b. teleÍonisó bi, uw rtaÍtlo(atie.
oit vooÍkomt dàt er onnodig op u woÍdt gewaaht.
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