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Nico Bolkesteinlaan 1, Deventer
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Meer foto’s van Brinkgreven vindt u in het archief van het Historisch Centrum Overijssel (HCO).
Wilt u iets melden over de route? Dat kan via: communicatie@dimencegroep.nl
www.dimencegroep.nl
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Welkom op Brinkgreven
Veel wandelaars ontdekten al de schoonheid van Brinkgreven.
Anderen zijn wellicht nog wat onbekend met het park
‘achter de witte kuizen’. Wij brengen daarin graag
verandering met deze wandeling door de zorg in het groen.
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SOCIAAL LEVEN

• Loop richting De Steerne, gebouw 18

RUST, REINHEID EN REGELMAAT

• Linksaf, negeer zijpaden
• Links ziet u Esquirol, gebouw 6

Even verderop rechts de oudste zomereik van Nederland en
verkozen tot de mooiste boom van Deventer.

TIJD VOOR BEZINNING

Links naast De Steerne vindt u de bezinningshof met o.a. een labyrint.
• Loop terug naar de weg en sla rechtsaf richting Henri Dunant, 		
gebouw 19

Genietend van de rijke natuur en historische gebouwen,
krijgt u op 15 punten een indruk van de geestelijke gezondheidszorg
die we onze cliënten bieden. We geven u soms een
beeld naar het verleden of een blik op de toekomst.
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VAN DOORLIGGEN
NAAR DOORLICHTEN

• Vervolg weg
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Veel wandelgenot en bijzondere momenten gewenst.

SPORT VERRUIMT
DE GEEST

•
•
•
•

Raad van bestuur,
Dimence Groep
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Rechts is De Bongerd, gebouw 8
Sla na De Bongerd rechtsaf
Neem de 1e weg links
Loop langs de dierenweide

LABOR SANAT

• Sla linksaf richting Flora (bordje doodlopende weg)
• Loop naar het witte gebouw Pinel
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ACHTER DE WITTE KUIZEN
Start u aan de Nico Bolkesteinlaan dan begint de route bij bord 8.
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• Loop naar het herenhuis, gebouw 14
• Negeer de afslag rechts
• Neem de verharde weg rechts van het gebouw
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M/V GESCHEIDEN IN HET GROEN
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• Loop over het pad langs het blauw geschilderde gebouw

ZELFVOORZIEN ( EN ) D

• Aan het einde van het pad rechts afslaan
• Neem daarna de 1e afslag rechts
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VOOR ONZE VRIJHEID

• Loop het pad af, langs de parkeerplaats, rechts ziet u
Henri Dunant, gebouw 19
• Loop richting de brug
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VRIJ EN ONVRIJ IN HET GROEN

• Ga over de brug
• Sla daarna linksaf
• Loop het pad langs het water helemaal af

14

Vervolg de weg linksom
Houd rechts aan bij de splitsing en loop naar de hoofdingang
Links staan de letters BRINKGREVEN
Houd bij welkomstbord en plattegrond links aan
Volg de weg met snelheidsbord 20

EVOLUTIE VAN
EEN BEROEP

• Sla linksaf
• Vervolg uw weg
• Links ziet u Het Koetshuis

DE STATIGHEID VAN ZORG

•
•
•
•
•

EEN RIJK LANDLEVEN

• Ga linksom Pinel naar
voorkant gebouw
• Loop tot voorbij de waterpomp
en sla rechtsaf naar verharde weg

15

DIT IS DE DIMENCE GROEP

• Sla linksaf richting Bestuursgebouw
• Loop naar het beginpunt van uw wandeling
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