
Oldenzijl een Pronkjewail

De oostroute van het Pronkjewailpad loopt onder andere door 
Oldenzijl. Nicolaaskerk en Ik & Zorg vormen gezamenlijk een 
stempelpost. In de kerk kan een stempel worden gehaald, bij
Ik & Zorg kunnen wandelaars en fietsers terecht voor een 
‘pronkjewail’. 

De Tocht om de Noord is een wandelevenement dat jaarlijks duizenden wandelaars trekt. Uit de 
koker van de organisatoren komt ook het Pronkjewailpad, een populaire lange-afstand-wandel- en 
fietsroute door de provincie Groningen, die individueel (coronaproof) gelopen kan worden. Er is al 
een noordroute van 250 kilometer en een zuidroute van 350 kilometer. In april is het de beurt aan 
de gloednieuwe oostroute van het Pronkjewailpad, die zo’n 200 kilometer lang is.

Het Pronkjewailpad is elk jaar van april tot en met oktober ‘open’, van donderdag tot en met 
zondag. Deelnemers hebben twee jaar de tijd om één route te voltooien. Ze wandelen (of fietsen) 
het Pronkjewailpad aan de hand van een stempelkaart, waarvoor onderweg in elk dorp minstens 
één stempel gehaald moet worden. Naast dat stempel biedt een groot aantal stempelposten de 
deelnemer ook een ‘pronkjewail’, een gastvrij gebaar. Dat kan van alles zijn: een klein souvenir, een
lekkernij, de mogelijkheid om iets speciaals te bekijken en noem maar op. Zo leren mensen het 
landschap, de cultuur, het erfgoed én de inwoners van Groningen kennen.

De oostroute van het Pronkjewailpad gaat door het
wierdenlandschap van Noordoost-Groningen, over dijken
en door polders van het Oldambt, door de bossen en over
de essen van Westerwolde en langs de kanalen en dorpen
van de Veenkoloniën. Onderweg kom je langs
middeleeuwse kerken en prachtige molens,
indrukwekkende borgen en interessante musea, oude
steden en moderne bedrijvigheid. Zo maak je kennis met
het Groninger landschap, de rijke cultuurhistorie en
bovenal: de gastvrijheid van de Groningers. 

Meer informatie over de route en over meedoen is te
vinden op www.tochtomdenoord.nl. Er is ook een app.
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