
1 	Bushalte Rabobank

•	 		Ga	met	je	rug	naar	de	kerk	staan	en	ga	RA,	de	

Oerdijk	in.	(Tegenover	je	is	restaurant De Koer-

kamp).

•	 	Buiten	de	bebouwde	kom	op	Y-splitsing	LA,

fietspad,	Diepeweg.

•	 RD	Op	kruising	met	Cröddendijk.

•	 Na	flauwe	bocht	naar	links	LA	(bij	kp M29).

•	 	Aan	het	eind	verharde	weg	oversteken	en	RA,

over	fietspad.

•	 	Op	splitsing	RA,	je	passeert	het	bord	‘Oude-mo-

len’.

•	 Grote	weg	oversteken	en	LA.

2 		Eerste	weg	RA,	je	passeert	molen De Leeuw	

aan	je	rechterhand.

•	 LA	bij	bord ‘manege Ruiterkamp’ (bij	kp N25).

•	 LA	Willeminksweg,	zijpaden	negeren.

•	 	Aan	het	eind	op	kruising	(bij	kp N26)	RD,

Willeminksweg	blijven	volgen.

•	 	Aan	het	eind	op	splitsing	(bij	kp J13)	RA,

Oude Postweg.

•	 Bij	kp J12	RD,	blauwe	route	volgen.

•	 Hemeltjesweg	oversteken.

	•	 	Rechtdoor	lopen	waar	de	blauw	pijl	naar	links	

wijst.	Vervolgens	komen	we	vanzelf	weer	op	

de	blauwe	route.

•	 Grote	weg	oversteken,	RD	over	schouwpad.

3 		Aan	het	eind,	op	verharde	weg,	RD	(bij	kp J11),	

Plompmarsweg.

•	 Op	splitsing	rechts	aanhouden.

•	 Op	kruising	RD,	Oosterhuisweg.

•	 Aan	het	eind	RA	(bij	kp H50).

•	 Eerste	weg	LA,	Koerselmansweg.

•	 Eerste	pad	LA,	(Marskramerpad).

•	 Aan	het	eind	LA,	Oerdijk.

Je	passeert	stempelpost en terras à La Monique

4 	Buiten	de	bebouwde	kom	op	kruising	RA.

•	 Bij	stalen	hek	‘Bosbaan’	LA,	rode	pijlen	volgen.

•	 	Je	passeert ijsbaan ‘De Bosbaan’	aan	je	

rechterhand.

•	 Aan	het	eind	op	verharde	weg	LA.

•	 Op	splitsing	met	Oerdijk	RD.

•	 LA	fietspad	volgen.

•	 	Je	passeert	boerderij	Groot Brander	aan	je	

linkerhand.

•	 RD	over	brug	over	wetering.

•	 Op		splitsing	RD.

•	 	Na	gemaal	aan	je	rechterhand	RA	sloot

oversteken.

•	 Volg	de	sloot	aan	je	linkerhand.

•	 	Bij	bruggetje	oversteken	en	RA,	sloot	aan	je	

rechterhand.

•	 	Bij	kp J38	LA	het	bos	in.

•	 	Zijpaden	negeren,	pad	maakt	een	knik	naar	

rechts.

•	 	Je	verlaat	het	bos	en	passeert	de	sportvelden	

aan	je	rechterhand.

•	 Op	verharde	weg	LA.

•	 Je	bent	nu	weer	bij	de	Nicolaaskerk.

18 KM RONDOM LETTELE

Heerlijk wandelen in Salland!

Kijk ook eens op: 
www.sallandwandelland.nl en 

www.sw4d.nl 
Voor meer toeristische info 
download de Salland app: 

www.sallandapp.nl

EENVOUDIG OP WEG MET 

SALLAND.WANDELWEB.NL

1 Ga naar salland.wandelweb.nl

2 Kies een route

3 Trek je wandelschoenen aan 

Stempelpost

A LA MONIQUE

Prijzen
Kijk op 

salland.wandelweb.nl 
voor de prijzen die je kunt 
winnen én voor de specia-
le wandelaanbiedingen.

Voor	alle	sportievelingen	die	het	‘Rondom	Lettele’	met	succes	hebben	

afgelegd,	hebben	we	zeer	speciale	prijzen	klaarliggen.	Dus:	allemaal	aan	de	

wandel	in	ons	fraaie	Salland,	haal	de	stempel	en	stuur	deze	bon	op.

Naam:

Adres:

PC	+	Plaats:

Email:

WANDEL & WIN!

Deze wandeling is opgenomen 
in de wandelgids ‘Wandelen in 

het hart van Salland’. 
Meer info op: 

gegarandeerdonregelmatig.nl

Ga wandelen, verzamel de stempels en stuur deze bon op naar SW4D, Postbus 47, 8100 AA Raalte en win die prijzen!

© 2016 salland.wandelweb.nl Deze route is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, de uitgever is echter niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit fouten op deze routebeschrijving. Opmerkingen? salland@wandelweb.nl
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