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@ Wandelknooppunt

7,4 Afstand tussen knooppunten

À Kerk

Start vanaf de P bij Boerderijrestaurant De Baeckermat. Dit is ook de finishptaats. Wandel over het erf
van de Baeckermat naar boven. S[a rechtsafde GraafJansdijk op. Vervotgens direct [inks de erfweg

van Hof van Autriche in en wandel tot de "twee 0ostenrijkers" (twee grenipalen van de Staats-

Spaanse linies met aan de ene kant de Nedertandse [eeuw en aan de andere kant de Oostenrijkse

adeLaar). Keer om en vervotg de weg over de Graaf Jansdijk A, de nummers oplopend. Onderweg

ziet u, net voor A 140, een travalie; hierin werd een trekpaard vastgezet om te worden bekapt en

bestagen door de hoefsmid. Tegenover A 752 ziet u een origineel transformatorhuisje. Rechts na A

754 ziet u brouwerij De Witte Leeuw (1 van de 3 brouwerijen die Westdorpe rijk is geweest). In de

kern van het dorp ziet u de kerk (1947). Hier gaat de A nummering over in B. In B 50 bevindt zich

het museum 0ud.Westdoipié. Na B 61 links "den Aprit" af. Beneden ziet u OLV van de Schreijboom.

Vervolg weg B-zijde, numniers optopend. Bij knooppunt 70'staat u rechtsaf het onverharde pad in
(de NieuWe Dreef). Aan uw rechterzijde ziet u brouwerij De Votharding (van Waes-Boodts). Aan het

eind van het pad, net voor "de teiding", rechtsaf. BLijf het pad votgen langs de akkerrand en ga over

het bruggetje tinks tangs de Motenkreek, een restant van wat ooit de zee moet zijn geweest. Bij

de bosrand linksaf en vervolg het pad met aan de linkerzijde de Motenkreek. Wanneer u bij het bos

uitkomt, ziet u aan de rechterzijde de bebouwde kom. Loop daar de weg in en sta direct Linksaf de

Schuttersweide in. Deze links aanhoudend uitwandeLen. Bij de T-sptitsing linksaf de Molenstraat in.
Wande[ verder de Molenkreek over en sla dan rechtsaf de onverharde KreÉkdreef in. Wandel dit pad af
met aan uw rechterzijde de Motenkreek. Aan het einde van het pad tinksaf de Bernhardstraat in en

wandel naar het eindpunt, Boerderijrestaurant van de Baeckermat.


