KERST-KOIER
Iedereen spreekt over wat er niet meer mag en wat we niet meer kunnen. Maar onder het genot van een
kop thee dachten we: wat mag er nog wel? Het advies van Mark Rutte is vooral WEL te gaan wandelen want
bewegen draagt bij aan een goede gezondheid. Daar kunnen we wat mee.
Daarnaast, hoe verspreidt je een beetje positiviteit door St.Anne op een manier die corona-proof is?
Nou daar hebben we het volgende op bedacht; een KERST- KUIER.
Een wandeltocht door St.Anne waarbij op diverse punten een vraag te lezen is op een bord bij mensen in de
tuin. Bij iedere vraag kun je 1 letter verzamelen die daarna gezamenlijk een woord vormen als je ze in de
juiste volgorde plaatst.
• De wandelroute kun je downloaden/verkrijgen via de website van onderstaande horeca zaken uit
St.Anne

•
•

www.pizzamodena.nl
www.desmallekant.nl
www.eethusdekaai.nl
www.jimy-paradijs.nl
Facebookpagina:De Struverij Pannenkoekenkerk

De route kun je lopen van 24 december t/m 30 december
De oplossing kun je inzenden via aaltjereitsma@gmail.com onder vermelding van je naam, adres en
telefoonnummer. Of even in de brievenbus op Stadhoudersweg 58 of Burg.Kuperusstraat 5 tot
uiterlijk zondag 3 januari 2021.

Onder alle goede inzendingen worden 5 waardebonnen verloot, aangeboden door: Pizzeria Modena, Eetcafé
de Smâle Kant, Pannenkoekenkerk de Struverij, Cafe-restaurant Paradijs en Eethûs de Kaai.
Dus trek de wandelschoenen aan, neem pen en papier mee of je mobiele telefoon en doe mee !!!!
Sportieve groet,
Aaltje Reitsma & Gerry Bleeker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kruising Stadhoudersweg – Bosch, via Bosch naar Netarisappel (buitenste ring Netarisappel
aanhouden)
Via Dierenweide oversteken naar de van Zandbergenstraat
e
1 linksaf naar de Burgemeester Vlaskampstraat, over het bruggetje, daarna rechtsaf naar de
Burgemeester Kuperusstraat
Einde Burg.Kuperusstraat rechtsaf terug naar de van Zandbergenstraat.
Via de van Zandbergenstraat doorsteken naar de Joh.Kuikenstraat en daarna via klein stukje
W.Boumastraat rechtsaf naar Kroanenburg.
Bij Kroanenburg, rechtsaf de buitenste ring van Kroanenburg aanhouden.
Tussen Kroanenburg 17 en 19 rechtsaf het schelpenpad nemen.
Schelpenpad aanhouden tot Jakkele Weidemastraat en daar rechtsaf. Via de Jakkele Weidemastraat
naar de Brandsmalaan.
Brandsmalaan rechtsaf richting kruising Nassaustraat.
Kruising oversteken naar de Nassaustraat. Deze doorlopen en in de bocht rechtsaf naar de Keeg gaan.
Bij de Keeg nr 10 rechtsaf het Schelpenpad nemen en hier links aanhouden zodat je via de Jakkesreed
weer terug komt op de Keeg.
Einde van de Keeg linksaf het Hoogpad op en daarna rechtsaf de Nassaustraat in.
Einde van de Nassaustraat rechtsaf de van Harenstraat op (hier rechts blijven lopen). Via Middelwegoost naar de Pruilhoek.
Linksaf naar de Langhuisterweg en via Pothussyreed weer terug naar het dorp.
Einde Pothussyreed rechtsaf naar Wieringerstraat.
Op de Wieringerstraat links aanhouden en dan rechtdoor naar de Aren.
e
Einde van de Aren linksaf via Klaas Taekesland en daarna rechtsaf naar de Burmaniastraat. 1 rechtsaf
e
naar de Nijekamers en dan 3 linksaf via Ganghout naar het Bosch. Dan bent u weer bij de start van
de route.

