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Ronde 2
Vanaf  de oprit  gaan we links  het  fietspad op naar  Bedum.  Bij  de  rotonde in  Bedum gaan we
rechtdoor en dan de tweede rechts. Dan eerste links. We lopen nu naar de "Ter laanster klap". Over
de brug rechtdoor, daarna rechtsaf en rechtdoor blijven lopen tot aan het spoor. Dan links en daar
een paar honderd meter verder het spoor over. Een dikke kilometer verder kom je op het kruispunt
("Wroetende Mol"). Hier gaan je rechtdoor richting Onderdendam. 

Nu de tweede links. Is een rood karrenspoor met aan het eind twee veeroosters. Deze gaat naar
Onderwierum. Na tweede veerooster links. Pad volgen tot trapje aan linkerkant. Trapje af en rechts.
Bij t-splitsing rechts en na 10 tal meters weer links. Is een graspad. Einde graspad links, je loopt nu
naar  Winsum.  Tot  aan  Winsum  steeds  rechtdoor  op  de  kruisingen  en  t-splitsingen.  Vlak  voor
Winsum ga je bruggetje over, links krijg je vervolgens oud kerkhof. Eerst volgende kruising ga je
rechts. 

de "Ter laanster klap". Nu de tweede links. Is een rood
karrenspoor met ….

Is een graspad. Einde graspad
links, ….

Bij het water ga je links tot aan parkeerplaats. Is  aan de andere kant van de weg. Je gaat deze
parkeerplaats op en neemt eerste rechts. Op T-splitsing rechts. Je komt nu op een plein. Begin van
het  plein  zit  rechts  een  Gall&Gall.  (drank  voorraad  aanvullen?).  Op  het  plein  direct  rechts.
Boogbrug over. Over de brug links. Einde van de straat weer rechts. Bij rotonde de verkeersweg
oversteken en links. Weg volgen. Links krijg je nu een water en recht sportvelden. Deze weg gaat
naar Schouwerzijl. Blijf deze weg volgens langs het water tot Schaphalsterzijl. Nu rechts. Voor je
zie je Schouwerzijl al liggen.

deze parkeerplaats op en neemt
eerste rechts

langs het water tot
Schaphalsterzijl. Nu rechts

de kerk van “De Bedroefde
Moeder van Warfhuizen”
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In Schouwerzijl gaan we links. Ga via doorgaande weg het dorp weer uit. Op eerste splitsing na het
dorp rechtdoor. Na paar honderd meter maakt de weg een bocht naar rechts. Voor je zien je nu
Warfhuizen.  Doorgaande  weg  volgen.  In  dorp  brug  over  en  na  honderd  meter  krijg  je  aan  je
linkerhand de kerk van “De Bedroefde Moeder van Warfhuizen”. Hier is de verzorging.

De verzorgingskist staat tegenover de kerk bij nummer 12 op wit bankje. Rechts van rode deuren
met paarden.

De Bedroefde Moeder van
Warfhuizen

Rechts van rode deuren met
paarden

In Schouwerzijl na de brug op
de splitsing rechts.

Vanaf de verzorging in Warfhuizen gaan we zelfde weg weer terug. Doorgaande weg het dorp weer
uit  naar  Schouwerzijl.  Elke  kruising  en  splitsing  rechtdoor.  In  Schouwerzijl  na  de  brug op de
splitsing rechts. 

Eerste gebouwen die je nu weer
tegenkomt is Schaphalsterzijl

Hier ga je rechts en daarna de
sluis over. 

Volgend splitsing ( struiken) ga
je links en splitsing daarna

( bomen)  weer links.

Eerste gebouwen die je nu weer tegenkomt is Schaphalsterzijl. Hier ga je rechts en daarna de sluis
over. Volgend splitsing ( struiken) ga je links en splitsing daarna ( bomen)  weer links. Je loopt nu
op een beton fietspad. Deze gaat eerst langs het water en gaat daarna rechts. Op eerste volgende
kruising rechtsdoor. Kruising daarop links. Je loopt nu weer naar Winsum. Bij Winsum ga je op de
kruising rechts fietspad op. Je loopt evenwijdig aan de doorgaande weg Groningen - Winsum. Kan
druk zijn. Kijk goed uit bij het overstekken! Nu derde kruising links. Winsumermeeden. Bij mooi
weer zie je in de verte de toren van Westerdijkshoorn aan de horizon.
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Bij mooi weer zie je in de verte
de toren van Westerdijkshoorn

aan de horizon.

Weg gaat over in fietspad. Aan het einde is een brug. Over de brug rechts. Fietspad volgen tot
volgende dorp ( Westerdijkshoorn). Hier rechts, je loopt Westerdijkshoorn in. Weg blijven volgen en
na het spoor eerste links. Je loopt nu Bedum in. In de eerste honderd meter van de stoep zit een
Stolperstein.

In de eerste honderd meter van
de stoep zit een Stolperstein.

Je loopt deze weg helemaal uit.  Op kruising ga je links en direct weer rechts. Ook hier steeds
rechtdoor.  Je passeert  pleintje met op het midden een beeld van Walfridus.  Bij  het water ga je
rechts. Dan de brug over en direct weer links. Straat volgen tot aan de kerk. Links van de kerk langs
( pad van gele stenen). Bij de weg links en op splitsing rechts. Bij rotonde rechtdoor. Nu nog een
dikke drie kilometer rechtdoor en je bent weer in Sint-Annen.
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