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Route van 6e gedicht naar 7e gedicht
U vervolgt uw weg en slaat aan het einde linksaf
(Zuiderpoort). Bij de eerste weg aan uw rechterhand
slaat u rechtsaf, de Karwijhof in. U wandelt rechtdoor
tot aan het grasveld. Daar ziet u het 7e gedicht.
Titel: Karwijhof
Auteur: Annemieke van Rooijen (1954)

Het beplantingsplan voor Nagele is van
de hand van Mien Ruys. Alle hoven in Nagele

hebben een centraal groen middenterrein.

Route van 7e gedicht naar 8e gedicht
U houdt links aan en loopt richting de garageboxen.
U loopt tussen de tuinen en de garageboxen door en
komt uit op de Klamp. U slaat linksaf. Nu loopt u
terug naar de Ring. U steekt de Ring over en treft daar
het 8e gedicht aan.
Titel: Polderdorp
Auteur: Marieke van Leeuwen (1950)

Route van 8e gedicht naar startpunt
Na het 8e gedicht blijft u het paadje over het grasveld
volgen. Bij de "t-splitsing" slaat u linksaf. U loopt weer
langs de RK-school terug naar Museum Nagele.

Het gebouw waarin Museum Nagele
is gevestigd is de voormalige

Rooms-katholieke Kerk, de St. Isidoruskerk.
Deze is ontworpen door de

architecten Taen en Nix.
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Route van startpunt naar 1e gedicht
U verlaat Museum Nagele. Tegenover de uitgang ziet
u, nog voor u het schoolplein van de RK-Titus
Brandsmaschool opgaat, het 1e gedicht.
Titel: Gedicht
Auteur: Gerrit Roorda (1994)

Nagele heeft drie scholen, die allen zijn
ontworpen door Van Eyck.

Route van 1e gedicht naar 2e gedicht
U loopt verder over het schoolplein en vervolgt uw
weg over het paadje, rechts langs de fietsenstalling.
U komt op het groene middenterrein van Nagele,
waar u bij de ''t-splitsing'' linksaf slaat. U loopt 
richting de "rotonde'' van Nagele. Bij de rotonde vindt
u aan uw linkerhand het 2e gedicht.
Titel: Fietser in Flevoland
Auteur: Klaas Blokhuis (1935)

Alle gemeenschapsgebouwen in Nagele,
zoals de kerken en de scholen, zijn te vinden

op het groene middenterrein.
Er staat bewust geen enkele kerk centraal.

Route van 2e gedicht naar 3e gedicht
Op de rotonde loopt u via het paadje in de richting
van de voormalige Hervormde kerk, nu van het Noorse
Broederschap (oostwaarts). U houdt de Nagelervaart
aan uw linkerhand en de kerk aan uw rechterhand.
U steekt de Ring over en vervolgt uw weg, de Vlashof
in. U vindt het 3e gedicht na de huizenrij aan uw 
rechterhand.
Titel: Ooit Gedacht
Auteur: Gerard Beense (1946)

De huizen in de Vlashof zijn ontworpen
door Rietveld. De hoven in Nagele hebben

vrijwel allemaal de naam van
een landbouwgewas.

Route van 3e gedicht naar 4e gedicht
U vervolgt uw weg en slaat rechtsaf. Voor het grasveld
gaat u linksaf. Op de t-splitsing slaat u rechtsaf, waar-
na u linksaf het bos in loopt (over het zandpaadje).
Op de t-splitsing slaat u linksaf. U vervolgt uw weg
door het bos tot over het bruggetje. Daar vindt u aan
uw rechterhand, voorbij de bank, het 4e gedicht.
Titel: geen
Auteur: Hein Walter (1962)

Dit doorkijkje is gecreëerd, om de Nagelezen
in het door bos omzoomde dorp de

weidsheid van de polder te laten ervaren.
U kijkt naar voormalig eiland Schokland.

Route van 4e gedicht naar 5e gedicht
U loopt weer terug naar het voetpaadje, en steekt
deze over zodat u rechtdoor loopt met de
Nagelervaart aan uw linkerhand en het bos aan uw
rechterhand (u loopt over het gras). U steekt de weg
over en loopt het kiezelpaadje op. De PC-basisschool
de Klimop houdt u aan uw rechterhand. U volgt het
paadje en bij de kruising van de voetpaden gaat u
rechtdoor. U loopt nu langs het schoolplein van OBS
de Ringloop. Daarna neemt u het kleine pad rechts,
naar de Samen-op-Weg kerk. Bij de kerk vindt u het
5e gedicht.
Titel: Welkom
Auteur: Maria van Daalen (1950)

De kerk is een ontwerp van Bakema.

Route van 5e gedicht naar 6e gedicht
U loopt langs de toren van de kerk weer richting de
Ring. Daar gaat u linksaf de Ring op en loopt voor de
huizenrij langs. U steekt de brug over en gaat voor de
supermarkt rechtsaf. Bij de eerste straat
(Zuiderachterstraat) slaat u linksaf. Daar vindt u aan
uw rechterhand het 6e gedicht.
Titel: Nagele In Maartse Jas
Auteur: Theo van de Vliet (1941)
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