Rinne yn Frijheid

Lodo van Hamelpad

Lopen in vrijheid

➊ Start

Laurenskerk Echten,
Hoofdweg 30,
8537 SE Echten.

➋ O p het kerkhof
gedenkzuil St. Friesland
1940-1945

➌ Restaurant De Fûke

De wandeling is ook te lopen met de app IZI travel. Download
deze app en zoek “Rinne yn Frijheid’ of kijk op de kaart en
klik op ‘Echten’. U krijgt dan de route te zien en (gesproken)
informatie over de bezienswaardigheden.
14 KUNST EN MEER
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Middenvaart

➐ Galerie het Gemaal

Gietersevaart

Wandeling op de app IZI travel

➊

➍ Beeldje ‘Het kind is er nog’

Wilt u meer kilometers maken wandel dan bij de Commissiepolle
links de Landmansweg op. Deze gaat over in de Gietersevaart,
wandel via Oosterzee naar het Tjeukemeer en wandel dan rechtsaf
het Lodo van Hamelpad op naar Galerie het Gemaal.
Houdt de corona-maatregelen in acht!
Veel wandelplezier!

➐

➏

Korte wandeling 3,2 km
met de extra lus 6,3 km

Middenweg

Een vrijheids-wandeling in en rondom Echten, een Fries dorp aan
het Tjeukemeer. Op deze wandelroute komt u de onderdelen tegen
beschreven in dit tijdschrift en proeft u de sfeer van de moeilijk
bereikbare paden die in de Tweede Wereld oorlog bescherming
boden aan onderduikers.
U start de wandeling bij de Laurenskerk in Echten. ➊
Op het kerkhof wandelt u naar de gedenkzuil die is opgericht ter
nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers 1940-1945. ➋
Vervolgens wandelt u terug naar de Hoofdweg en slaat u linksaf.
U komt langs het restaurant De Fûke. ➌ De naam verwijst naar de
Friese oorlogsfilm De Fûke uit het jaar 2000, en wandelt u naar het
monument ‘Het kind is er nog’. ➍
U vervolgt de wandelroute door linksaf te slaan, u komt op de
Middenvaart in Echten. Wandel bij het bruggetje naar rechts de
Commissiepolle op. Het onderduikadres van Loek Groenteman ➎
bevindt zich op privéterrein en kunt u niet bezoeken! Aan het eind
van de Commissiepolle slaat u rechtsaf en komt u op de Middenweg.
Bij de Hoofdweg aangekomen gaat u rechtsaf en wandelt u tot u aan
de overkant bij het Meerpad komt. Hier gaat u linksaf en vervolgt u
de route naar de haven van Echten aan het Lodo van Hamelpad. ➏
Bij de haven gaat u rechtsaf, u wandelt langs het Tjeukemeer naar
galerie ‘het Gemaal’. ➐ Deze zomer is in de galerie van het Gemaal
een expositie te zien van o.a. H.N. Werkman. Bij de galerie gaat u
rechtsaf en wandelt u naar het eindpunt van de wandeling,
de Laurenskerk.
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