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Start en eindpunt
Start en eindpunt
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➢ Boulevard
oversteken
*1
Rechtdoor
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➢naar
Terug
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Bovenaan
de trap rechtsaf
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Het pad
halverwege
➢ volgen
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tot halverwege
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/den Uylboulevard
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af tussen
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het fietspad
Trap afdetussen
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Bij Bakboord
linksaf linksaf
➢ Bij Bakboord
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*2
➢ Rechtsaf
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rijtje
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en net en net
➢ eerste
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eerste
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linksaf het
kabouterpad
volgen volgen
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linksaf
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Zanddijk Zanddijk
Rechtsaf
de Zanddijk
volgen volgen
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de Zanddijk
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de Zandweg
*2
➢ naar
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naar de Zandweg
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Bij Kinderboerderij
de Beestenboel
en bij de en
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zijn zitjeszijn zitjes
➢ Bij Kinderboerderij
de Beestenboel
bij de Dorpstuin
Bij het Vliertje
u iets
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Bij hetkunt
Vliertje
kunt
u iets en
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de langs
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Bij de➢kruising
paden
rechtsaf
Bij de van
kruising
van
paden rechtsaf
Bij de➢Y splitsing
aanhouden
Bij de Y rechts
splitsing
rechts aanhouden
Y splitsing
➢ Y Rechts
splitsing Rechts
Y splitsing
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➢ Y Links
splitsing
Links aanhouden
Y splitsing
➢ Y Rechts
splitsingaanhouden
Rechts aanhouden
Bij de➢kruising
paden
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van
paden Rechtsaf
Het pad
volgen langs
de langs
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Het pad rechtdoor
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Y splitsing
o Y rechts
splitsing
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keuze
volgen
De 2 splitsingen
in komen
het parknakomen
De 2osplitsingen
in het park
een na een
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Direct
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In de Speeltuin
de en
Kolenkit
bij het
Cruijff
Court langs
In deo Speeltuin
de Kolenkit
bij heten
Cruijff
Court
langs
de Laan
van
Nieuw Rozenburg
zijnzitjes
diverse
de Laan van
Nieuw
Rozenburg
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en zitjes
de en de
kunnen
hierspelen
heerlijk spelen
kinderen kinderen
kunnen hier
heerlijk
o
Burgemeester
Just
de
La Paisierestraat
oversteken
Burgemeester Just de La Paisierestraat
oversteken
o Rechtdoor
naarTooropstraat
de Jan Tooropstraat
Rechtdoor
naar de Jan
o Rechtdoor
overlangs
het pad
de Rozenhorst
Rechtdoor
over het pad
de langs
Rozenhorst
de Goyenstraat
Jan van Goyenstraat
Bij deo JanBijvan
rechtsaf rechtsaf
o Molen
Langs
en het molenaarshuisje*
4
Langs
deMolen
Hoop de
en Hoop
het molenaarshuisje*
4
o Molenweg
oversteken
deopfontein
op het plein
Molenweg
oversteken
en langs en
de langs
fontein
het plein
linksaf linksaf
Bij de(Hema)
winkelslinksaf
(Hema)door
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terug
Bij deo winkels
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o Villa
Langs
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Jacoba
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Langs
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het oude
Jachthuis
o tussen
Linksafdetussen
bollen
door eindpunt.
Linksaf
bollende
door
eindpunt.
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