
 

 
 

  
 

Route Labor Kerstwandeling 2021 
Lengte:  7,1 km, z.o.z. voor kaart 
Startpunt:  Dorpskern van Wesepe bij de oude kerk, Ds E Kreikenlaan 

U kunt de route natuurlijk ook vanaf een ander punt starten of 
naar eigen wens inkorten 

 

Houd u gedurende de wandeling aan de geldende Corona maatregelen!  
 

1. Vertrek vanaf de kerk in zuidelijk richting langs boerderij “De Gulle Lach”, Bokkelerweg 
2. Volg de weg langs de in aanbouw zijnde molen en ga aan het einde rechtsaf, Zonnenbergerweg 
3. Wandel de straat uit richting mechanisatiebedrijf Harmsen en sla bij de oude doorgaande weg 

linksaf, Raalterweg. Blijf aan de oostelijke zijde van de weg 
4. Ga rechtdoor op de splitsing bij VMB Dier & Tuin, Raalterweg 
5. Steek ongeveer 25m na huisnummer 2 en voor het dorpskernbord Averlo (aan de rechterzijde 

van de straat) over en sla het weggetje in langs het witte huis (nr. 1), straatnaam onbekend  
6. Loop de weg uit langs Koetsier Installatietechniek en sla aan het einde rechtsaf, Korenmolen 
7. Einde weg linksaf, Raalterweg. Blijf aan de zuidzijde van de weg, niet oversteken 
8. Volg het fietspad en steek de rotonde over, PAS OP!, Boxbergerweg 
9. Blijf het fietspad langs de Boxbergerweg volgen tot aan de eerste weg rechts, tegenover ingang 

sportterrein, richting de nieuwbouw op het terrein van de vroegere slachterij, PAS OP! straat 
oversteken, Hiethaarshoek 

10. Houd na ongeveer 100m schuin rechts aan en volg over klinkerpad het traject van de oude 
spoorlijn OLDO (Deventer -Raalte – Ommen), Oude Spoorpad 

11. Volg het pad via de brug over de Groote Vloedgraven en ga aan het einde rechts, Mengerweg 
12. Ga vlak voor de haakse bocht linksaf het fietspad op en na passage van de tunnel direct weer 

linksaf, vervolg Oude Spoorpad. U bent halverwege de route (3,5 km) 
13. Aan het einde van het pad bij de geldautomaat steekt u de Raalterweg recht over en vervolgt de 

route in de richting van de nieuwbouwwijk, Veldwachter. Alternatieve route voor deelnemers 
met bijv. kinderwagen: linksaf Oude Spoorpad blijven volgen en dan hieronder verder bij punt 17 

14. Aangekomen bij een klein pleintje tegenover huisnummer 16 houd u links aan en volgt het semi 
verharde pad.  

15. Sla direct na oversteek van brede sloot linksaf het betonnen pad langs de sloot in 
16. Aan het einde van het pad rechtsaf, vervolg Oude Spoorpad.  
17. Na passage OLDO monument aan het einde van het pad, links afslaan, Scholtensweg 
18. Bij kruising met Raalterweg recht oversteken, Eikenweg 
19. Na passeren van brandweerkazerne Wesepe, rechtsaf onverhard pad richting bedrijventerrein. 

Dit pad gaat over in een verharde weg. Deze blijven volgen tot aan Raalterweg bij tankstation. 
20. Steek hier de weg over, ga even rechts op fietspad, en vervolgens direct links via asfalt wat 

overgaat in tegelpad om route over oude tracé Raalterweg voort te zetten 
21. Einde tegelpad links aanhouden en vervolgens rechtsaf, Bonekampweg 
22. Blijf weg volgen in scherpe bocht naar rechts, Bonekampweg 
23. Na passage bord bebouwde kern Wesepe rechtsaf, Achterhoekstraat 
24. Straat blijven volgen, links aanhouden in bocht op driesprong, einde weg links, Scholtensweg 
25. In de bocht bij de oude school, tweede weg rechts, Ds E Kreikenlaan. U bent weer aangekomen 

bij de kerk, einde route (7,1km)  
  



 

 
 

 

 

 

 

 

                                                  Bedankt voor uw deelname. 

Het bestuur van Labor wenst u fijne 

feestdagen en een voorspoedig 2022! 

Scan Qr-code met uw mobiele 

telefoon voor mogelijkheid vrije gift. 


