Huiskamercafé Oortjeshekken naar Restaurant De
Thornsche Molen
Afstand: 7 kilometer, vlak (heen en terug 16 km)
Duur: 1,5 uur
Hotel Restaurant Huiskamercafé Oortjeshekken, Erlecomsedam 4, 6576 JW Ooij

1. Je staat met je rug naar Oortjeshekken en gaat LA de dijk op, Erlecomsedam.
2. Ga na ongeveer 300 meter LA de Spruitenkamp in. Volg deze dijk tot aan het
einde bij de T-splitsing met de Hezelstraat/Kerkdijk.
3. Steek de weg over en ga RD door het houten poortje bij het bordje
‘boerenlandpad’.
4. Steek schuin R het weiland over. Je ziet weer een houten poort, ga hier
doorheen (er kunnen paarden staan).
5. Volg het pad tussen de meidoornstruiken. Na de struiken LA, het ‘blauwe
paaltje’, houd het water aan je linkerhand.
6. Volg dit pad met de bocht naar rechts.
7. Aan het einde van dit pad LA de verharde weg op, Leuthsestraat. Je komt
voorbij Ooijs Moois waar je in het seizoen frambozen en bramen kunt plukken.
8. Bij het kruispunt (met kruisbeeld) steek je de Sint Hubertusweg over en ga je
RD, nog steeds Leuthsestraat.
9. Volg deze weg ongeveer 1300 meter met de bochten mee, negeer zijwegen. Je
komt in het gehucht Wercheren.
10. Ga aan het einde van deze straat bij de T-splitsing LA, de Werchensestraat in.
Volg deze tot op de dijk, Kerkdijk.
11. Op de Kerkdijk ga je scherp RA.
12. Volg de dijk tot het einde en steek de weg over (Kapitteldijk). Je bent nu bij de
Thornsche Molen.

Restaurant De Thornsche Molen naar Huiskamercafé
Oortjeshekken
Afstand: 9 kilometer, vlak (heen en terug 16 km)
Duur: 2 – 2,5 uur
Restaurant De Thornse Molen, Thornsestraat 20, 6575 JJ Persingen

1. Je staat met je rug naar de Thornsche Molen aan de terraszijde, ga LA het fietspad op.
2. Na het bruggetje sla je RA en volgt het fietspad ongeveer 1400 meter tot aan de Tspitsing.
3. Bij de T-splitsing ga je RA het bruggetje over, aan je linkerhand ligt het
Wylerbergmeer.
4. Let hier op! direct na bruggetje tot aan knooppuntenbord/blauwe paal . Ga hier
rechtaf het landpad in en volg dit pad ongeveer 1500 meter tot aan de verharde weg
(Hubertusweg).
5. Steek de Hubertusweg over en ga RA het fietspad op.
6. Bij de rotonde even RD (richting Ooij).
7. Na de rotonde de eerste weg LA, Persingensestraat.
8. Volg deze weg tot een haakse bocht naar links met een witte boerderij. Hier zie je aan
de rechterkant ‘De poort van Persingen’ met een blauwe paal. Ga hier onderdoor,
trapje af en direct LA.
9. Volg het boerenlandpad RA tussen de fruitbomen.
10. Volg het pad weer RA, over een sloot en dan direct LA.
11. Einde van het pad weer RA en volg dit pad tot aan het bruggetje.
12. Bruggetje oversteken en dan direct RA.
13. Volg het pad tussen het weiland en de sloot en ga aan het einde LA (niet meanderen
naar rechts!).
14. Volg het pad tot aan de verharde weg (Leuthsestraat). Steek hier over en ga LA het
boerenlandpad op en dan meanderend naar rechts.
15. Aan het einde kom je bij een weiland en ga je RA.
16. Bij de hoek van het weiland LA.
17. Aan het einde van het weiland houd je links aan (hier heb je op de heenweg ook
gelopen).
18. Tussen de heggen door, weilanden over en poortje door naar de verharde weg,
Kerkdijk.
19. Steek de weg over naar de Spruitenkamp.
20. Volgt de Spruitenkamp en aan het einde RA. Na 300 meter ligt Huiskamercafé
Oortjeshekken.

