Speciaal voor de gebruikers van onze DOV-vakantiewoning is een rolroute ontworpen.
Begin- en eindpunt liggen dan ook bij de DOV-vakantiewoning.

Rolroute door Borne
U komt nu in de Horststraat. Deze weg vervolgen
Start van de route

g

Vanuit de DOV-woning Pasteurstraat 24

zien we recht voor ons, een smal paadje dat naar
de Meijlingsgaarde leidt. Deze weg komt uit op
de Oude Deldensestraat. We slaan linksaf en lopen tot aan de T-splitsing en komen op de Bleek.
Rechtsaf. In het plantsoen aan de linkerkant zien
we een kunstwerk, een kind dat zijn palmpaasstok hoog houdt: ’t Borns palmpaoskeerlke.

g We volgen de Bleek, die overgaat in de
Wensinkstraat tot aan banketbakkerij Koehorst.
Tegenover deze zaak gaan we het gemeentepark

tot aan de T-splitsing. Hier gaat u linksaf. U bent
nu op de Abraham ten Catestraat. Deze gaat over
in de Oude Kerkstraat. Deze weg volgt u tot aan
de T-splitsing. Links op deze hoek is in 2014 een
activiteitencentrum/dagopvang opgestart: de
Ster. Zo u wilt, kunt u hier een lekker kopje koffie
gepresenteerd krijgen.
Tegenover de Ster vervolgt u de route naar
het alom geprezen Kulturhus- theater-bibliotheek.
Ook hier kunt u uw pauzemoment beleven. Kranten en tijdschriften liggen er voor u klaar.
In het Kulturhus is een prima toegankelijk
rolstoeltoilet!

in. Onder de bomen rechts treft u een kunstwerk
aan. In het park gaat u het eerste pad rechts. Aan
het eind T-splitsing met aan de rechterkant Plenty
Parts gaat u rechts en na enkele meters kunt u de
Grotestraat oversteken. Goed uitkijken!

We vervolgen onze route:

g

Vanaf het Kulturhus gaan we ca. 50 meter

gaan over het klinkerweggetje naar de T-splitsing
Brinkstraat. Hier gaan we linksaf, richting Klopjeswoningen. U kunt bij deze Klopjeswoningen
even gaan kijken. We keren terug en houden links
aan, Meiershof, richting Rientjesbos. De witte
poort staat open, u bent welkom om door dit bos
uw weg te vervolgen. Nadat u aan de andere kant
van het bos wederom door een witte poort bent
gegaan komt u op een viersprong. U bevindt zich
hier op een historische en pittoreske omgeving.
Op deze viersprong vervolgt u de weg over de
Ennekerdijk. Aan deze weg vindt u rechts op nr.
31 de Doopsgezinde kerk en verderop op nr. 17
de synagoge en op nr.11 een unieke fabrikeurswoning, het Bussemakerhuis. We gaan linksaf, Zuid
Esch, en na ca. 100 meter wederom linksaf. Deze

terug en nemen links een smal asfaltpad. Dit pad

weg mondt uit in een asfaltpad dat leidt naar een

leidt ons, via enkele bochten, over een kleine par-

T-splitsing. U slaat linksaf en neemt de weg terug

keerplaats, naar de Mariakapel, een plek om even

naar Oud-Borne Deurningerweg/Watertoren-

bij stil te staan, wellicht een kaarsje op te steken.

straat. Deze klinkerweg vervolgt u tot aan kruising

We verlaten deze plek, terug door de poort en

met de Brinkstraat.

g Lengte rolpad: ca. 3.8 km!

Rolroute
door
Borne

g Recht oversteken, Hambroickstraat, richting
Oude Kerk. Op de Pellenhof houden we links aan
en komen in de Oude Kerkstraat/Abraham ten
Catestraat. Aan het eind van deze straat staat
links Galerie Polder en rechts het zgn. Spanjaardhuis. We slaan rechtsaf en na ca. 200 meter
steken we over naar de parkeerplaats de Koem
en gaan over de parkeerplaats voor de prachtige
fabrikantenvilla Dorset langs. Aan de rechterkant
van deze villa volgt u een achter-onderdoorgang,
tussen villa en gemeentehuis. Deze mondt uit in
het gemeentepark.
Via het voor u rechts liggende parkeerterrein
verlaat u het centrum rechtsaf via De Bleek en na
ca. 150 m linksaf Oude Deldensestraat. Hierop
neemt na ca 300 m. rechtsaf de Dunantstraat en
vervolgens na ca. 200 meter links de Pasteurstraat.
U bent weer thuis bij de vakantiewoning!
Hopelijk heeft u genoten van deze tocht en is
alles op rolletjes verlopen.
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