Knobbelroute Warkum

Afstand: 3.9 km.
Tijdsduur: 55 min.

Wandelroute
Parkeer de auto op de carpoolplaats, deze bevind zich naast de rotonde in de N359.
Steek de weg en het fietspad over en loop via de Spoardyk de stad in.
Sla na zo’n 150 meter rechts af de Weverswei op, loop door tot je bij de achterkant van het parkje
bent en loop het parkje in.

Achterkant parkje

Voorkant parkje

Bij de voorkant aangekomen ga je linksaf op de Aldwei.

Zo’n 100m verder zie je dit huis aan je rechterhand,
vroeger gingen de Workumers hier naar de dokter.
1Wanneer is dit huis gebouwd?

Vervolgens sla je rechtsaf op de kruising de Begine op.
Loop verder en ga over de brug meteen links.
2Hoe heet de vaart waar de brug overheen
gaat?

3Je kan de fontein nu al zien, later in de
wandeling kom je deze, op een gebouw
afgebeeld tegen, waar?
Loop nu langs de fontein richting de kerk en
houdt links aan, loop door het Skil langs de
kerk.

Loop verder en sla linksaf het Súd op.
4Wat kun je kopen op Sud 58 ?
Loop een kleine kilometer door, houd rechts aan,het Súd gaat over in het Sylspaed. Je komt uit bij
een geel gebouw, De Seburg.
Hiertegenover zie je scheepstimmerwerf De Hoop, kijk maar even op de brug voor dit mooie uitzicht.

5Wie was werfbaas van 1976 tot 2000?

Als je hier uitgekeken bent gaat de wandeling weer terug over het Súd richting de Merk van Workum.

Loop de toren die je eerder bekeken hebt voorbij,
na zo’n 30 meter kom je bij de Pottery.

6Hier zie je een muur met veel jaartallen, wat is
het oudste jaartal?

Als je de steeg bij de pottery weer uit komt ga je verder op het Súd welke over gaat in de Merk. Steek
de weg over de het plein op.
!!! Let op, waarschijnlijk moet je nog een vraag eerder uit de wandeling beantwoorden!

Alle antwoorden ingevuld? Dit was de wandeling in Workum, loop het plein recht over en je komt
weer in de Begine, naar de auto is in pricipe alleen nog maar rechtdoor vanaf hier.

