
 

 

Vuurkorfwandeling februari 2021 

Editie coronaveilig 
 

De route kunt u op verschillende punten starten. Dit zijn de punten waar de 

routebeschrijving in geel is gemarkeerd. U wandelt op eigen risico, geef gehoor 

aan de R.I.V.M richtlijnen. De organisatie is niet aansprakelijk noch 

verantwoordelijk voor uw gedrag. Veel wandelplezier toegewenst. 

Winactie 

Een vuurkorfwandeltocht zonder iets kan natuurlijk niet. Omdat we rekening 

moeten houden met corona is er geen afsluiting met snert in café de Steen 

mogelijk. Het alternatief is onze “WINACTIE”. Tijdens de route wordt u een 

aantal maal gewezen op een fotomomentje. Maak gebruik van de 

fotomomenten en stuur er in ieder geval 2 van in. Denk hierbij aan: Het kan ons 

niet gek genoeg. De meest leuke/ originele foto’s maken kans op prijs. In totaal 

hebben we 3 prijzen uit te geven. 

Stuur de foto’s in t/m 28 februari 2021!! 

Dit kan door ze te uploaden in het Facebook evenement of mailen naar: 

vuurkorfwandeling@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Route 2: 

 

1. Bij Eethuys de Steen oostwaarts, Kon. Wilhelminalaan 

 

Fotomomentje: bij Eethuys de Steen 

 

2. Na spoor eerste weg rechts, Kerkhoflaan 

3. Na huisnummer 4 rechtsaf, Gen. vd Boschweg 

4. Tweede pad links (schuin tegenover huisnummer 2 de Speulkoele) 

5. Op t-splitsing rechts, de Pol 

6. Eerste zandpad links (B14) 

7. Einde zandpad rechts, W. Alexanderlaan 

8. T-splitsing links, Baarsweg 

 

Fotomomentje: bij het beeld van het Heideveld 

 

9. Eerste weg rechts, ’t Goor 

10. Tegenover ’t Goor 2 rechts het zandpad in 

11. T-splitsing links aanhouden 

12. Na bijna 200 mtr. in bocht links aanhouden 

 

Fotomomentje: ergens in het bos 

 

13. Na 100 mtr. op viersprong links 

14. T-splitsing bij bankje links 

15. T-splitsing (Camping ’t Kappie) links en gelijk weer rechts, 

Brouweringen 

 

Fotomomentje: hier staat het grootste gedeelte van de week een 

vuurkorf 

 

16. In de bocht rechts 

17. Op splitsing rechts aanhouden 

18. T-splitsing links 

19. Einde pad links ANWB 24589 richting Willemsoord 

20. Baarsweg rechts, gelijk links ANWB 22170 richting Willemsoord 

21. Fietspad volgen 

22. Rechts ANWB 24149 richting Willemsoord 

23. Fietspad volgen, einde links, Löhnislaan (ANWB21852) 

24. T-splitsing links, W. Alexanderlaan en direct weer rechts, de Pol 

25. Door de Pol met bochten rechts, links, rechts naar Kerkhoflaan 

26. T-splitsing links, Kon. Wilhelminalaan 

27. Op kruispunt weer terug bij Eethuys de Steen 


