
                                                                     
           

10 kilometer. 

 

U begint de wandeling bij Restaurant “De Jagershof”.     Geopend van Ma t/m Zo vanaf 10.30 uur. Keuken is geopend  

Adres: Hoofdweg 12 in Peest, Tel: 0592-613874,     van 12.00 tot 21.00. Site: www.hetelfgebodnorg.nl.  

Site: www.dejagershof.nl.         Vanaf Restaurant “Het Elfde Gebod” gaat u rechtsaf.  

http://www.hetelfgebodnorg.nl/
http://www.dejagershof.nl/


U gaat op deze Hoofdweg naar rechts en dan weer de eerste weg rechts  U loopt door (circa 150  meter) totdat u aan de linkerkant van de  

de Schaapdijk op.           weg aan de overkant “Verzamelwinkel&Expositie Poppenstijn” 

Aan uw rechterhand ziet u een vierkantje huisje: “Het Seinhuisje”   ziet. Een winkel vol met poppen en oud speelgoed. U kunt er  

een Bed and Breakfast in Peest.        ook terecht bij de poppendokter. Tel: 0653614747. Geopend op  

Tel: 0592-613891, Site: www.hetseinhuisje.nl.`      Dr, Vr en Zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur. www.poppenstijn.nl 

Vervolgens gaat u de 1
e 
weg links. Aan het eind van deze weg    Vanuit de winkel slaat u rechtsaf de pompstraat in.  

gaat u weer naar links. Op deze weg blijft u links lopen tot aan een    Vervolgens slaat u de 1
e
 weg rechts in (Schoolstraat). Op de  

verkeersspiegel linkss van u. Hier steekt u de straat over (goed opletten).  splitsing links aanhouden. U loopt nu door het oudste gedeelte  

U loopt nu tussen de boerderijen door. Op de eerstvolgende driesprong  van Norg! U kruist de Esweg. De zandweg blijven volgen, tussen de  

van zandwegen gaat u naar rechts. Vervolgens het eerste zandpad links.   woningen nr. 12&14 door, naar de Es.  

U loopt onder hoogspanningskabels door.       Op de volgende splitsing links afslaan en bij het bereiken van een  

Aan het eind van deze zandweg komt u bij een verhard fietspad hier gaat   asfaltweg naar rechts. Op de 1
e
 viersprong (rechts zomerhuisjespark 

u rechtsaf. Het verharde fietspad tussen de weilanden blijven volgen.   Bonhagen) links afslaan = zandweg. Op de volgende viersprong  

U bereikt zo een zandweg met een voet/fietspad      rechts (zandweg met naastgelegen schelpenpad). U bent nu op de  

(een schelpenpad ernaast) hier gaat u linksaf.      “Oude Asserweg”. Dit was vroeger de kortste verbinding tussen  

Aan het eind van dit pad gaat u links en vervolgens op de kruising met de   Norg en Assen. Nadat de zandweg is overgegaan in een asfaltweg  

Eerstelaan gaat u linksaf. De weg Peest/Norg oversteken ‘goed opletten!’.  gaat u na ongeveer 100 meter linksaf een half verhard pad op. 

Vervolgens de pompstraat inslaan en hierna de 2
de

 weg rechts     Dit pad gaat naar het Westerveen (waterpartij). Voor deze  

(Het achter de kerkstraatje) in en vervolgens voor de kerk links. Hier   waterpartij gaat u linksaf. Na ongeveer 80 m staat hier het  

komt u op het marktplein. Aan het eind van dit pleintje vind u aan uw    monument voor de slachtoffers in de 2
de

 wereldoorlog.  

linkerhand “De Gouden Zon”. Een leuke winkel vol met edelstenen en   Vervolgens gaat u het 3
de

 pad links (ongeveer tegenover het punt 

nog veel meer! Tel: 0592-612867 na openingstijden 050-3095234.   waar u de waterpartij hebt bereikt). 

Geopend van Di t/m Za van 10.00 uur tot 17.00 uur.      Na onder de hoogspanningskabels doorgelopen te zijn komt u weer 

Site: www.degoudenzon-norg.nl. Als u uit de “Gouden Zon” komt    aan bij Restaurant “De Jagershof” in Peest. Tel. 0592-613874  

gaat u naar links en steekt u de weg over om vervolgens naar rechts te gaan.  Einde Wandelroute. 

Na plus/minus 125 meter ziet u aan uw linkerhand “Hotel Norg”     

met inpandig Restaurant “Het Elfde Gebod” Tel: 0592-612681    www.dejagershof.nl en www.peest.eu 

http://www.degoudenzon-norg.nl/
http://www.dejagershof.nl/
http://www.peest.eu/

