FIETSEN

Kerkenfietstocht

Het behoud van de grote verscheidenheid
aan Drentse kerken is voor Drenthe en de
verschillende gemeenschappen in haar
dorpen van grote betekenis. Stichting Oude
Drentse Kerken hoopt om in samenwerking
met de verschillende kerkvoogdijen en
plaatselijke bewoners dit onvervangbare
cultuurbezit in stand te houden.

Gieterveen-Eext-Gieten
Lengte 20 km

Het gebruik en beheer is in handen
gegeven van een zogeheten Plaatselijke
Commissie (PC). Zij dragen met steun
van de stichting een grote mate van eigen
verantwoordelijkheid.

Steun Stichting
Oude Drentse Kerken
met een extra gift en
vul de bon hiernaast
in. Bij een minimale
donatie van € 15,00
ontvangt u gratis
de 100% Drenthe gids.

Stichting Oude Drentse Kerken valt onder
verantwoordelijkheid van Het Drentse Landschap
Kloosterstraat 5 • 9401 KD Assen • (0592) 31 35 52

VORMGEVING: IN ONTWERP, ASSEN

*Ik geef toestemming om mij op dit e-mailadres
op de hoogte te houden van het werk van de stichting.

Handtekening
Datum

E-mailadres*
Rekeningnr.
Bedrag €

Postcode/plaats

Adres

Stuur deze bon naar:
Stichting Oude
Drentse Kerken
Antwoordnr. 129
9400 VB Assen
Naam

Ik machtig hierbij Stichting Het Drentse Landschap
om voor Stichting Oude Drentse Kerken eenmalig
het onderstaande bedrag van mijn rekening af
te schrijven.

Steun Stichting
Oude Drentse Kerken

Startpunt ’t Kleine Kerkje
Broek 2, 9511 PT Gieterveen

www.drentslandschap.nl

’t Kleine Kerkje Gieterveen
´t Kleine Kerkje is gebouwd in 1924
en is het eerste eigendom van
Stichting Oude Drentse Kerken.
Het lokale beheer is in handen
van stichting ’t Kleine Kerkje
Gieterveen. In en rond het kerkje
vinden regelmatig allerlei activiteiten plaats die de stichting zelf
organiseert. Daarnaast stelt de
stichting ’t Kleine Kerkje
Gieterveen anderen in de gelegenheid om gebruik te maken van
deze bijzondere plek.

FIETSEN
Aandachtspunten vooraf…
De route volgt voor het grootste deel
de knooppunten. Als u nog nooit
knooppunten heeft gefietst, dan is de
volgende tip handig: let goed op of
er bordjes met groene cijfers aan
lantaarnpalen, verkeersborden of lage
paaltjes in de berm te vinden zijn. Als

u bij een kruising geen bordje ziet, houd
dan de recht doorgaande richting aan.
Een enkele keer staat op het bordje
aangegeven ‘volg deze route’. Volg
dan de bordjes van de route die er vlak
boven staan vermeld.
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Routebeschrijving
Van ’t Kleine Kerkje Gieterveen naar de
Hervormde kerk Eext

Van de Hervormde kerk Eext naar ’t Kleine
Kerkje Gieterveen

Vanuit ’ Kleine Kerkje Gieterveen fietst
u linksaf. U neemt de 1e weg rechtsaf
(Herenweg Zuid). Bij de stuw neemt u het
fietspad rechtsaf. Hierna knooppunt 26
volgen.

Vanuit de kerkdeur in Eext gaat u even
linksaf en meteen weer rechts (Kerkstraat)
om daarna vlakbij het 1e straatje rechts
(Fabrieksstraatje) te nemen.
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Bij knooppunt 47 blijft u rechtdoor de weg
volgen. Op het einde van de weg linksaf
(richting Eext).
Verderop rechtsaf onder tunneltje door
(richting Eext). U blijft de weg rechtdoor
volgen.
Op de kruising bij het restaurant gaat u
rechtdoor (Fabrieksstraatje). Aan het einde
ziet u links de Hervormde kerk Eext.
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Op de kruising met het restaurant rechtsaf.
Deze weg blijft u volgen (Hoofdweg wordt
Gieterstraat). Volg nu de richtingaanwijzers
naar Gieten.
Na de tunnel gaat u op de weg rechtsaf.
Aan het einde van deze weg (Eexterweg)
steekt u de kruising over en fietst rechtdoor langs de kerk (Schoolstraat). Deze
weg blijft u rechtdoor volgen.
Schoolstraat wordt Bonnen.
Na autobedrijf Feijen linksaf (Hondsrugweg) en na 300 m. gaat u op het fietspad
rechtsaf (De Bonne). Hierna volgt u knooppunt 03.
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Hervormde kerk Eext
Op last van de Staten van Drenthe
is in 1860 de kerk in Eext gebouwd.
Eind 2012, bij de overdracht van
de kerk, was de opdracht om het
duurzame behoud van de kerk te
garanderen. Deze mooie plek is
geschikt voor verschillende bijeenkomsten, festiviteiten, concerten,
films en vergaderingen.
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