Fietstocht Sinderens Belang 13 juni 2010
RA = rechtsaf
LA = linksaf
Wij wensen u een plezierige fietstocht.
In noodgevallen bel 06-23230558

Lengte 37 km

1 Start Buurtschaphuis te Sinderen, richting Varsseveld
2 Na 50 m LA (Kapelweg)
3 2e straat RA (Boskapelle)
4 Einde weg RA (Wissinklaan)
5 Bij brug LA nieuwe fietspad op (Welsinkpad)
6 Einde fietspad LA (Harterinkdijk)
7 Na 500 m RA fietspad (Schothorst)
8 Deze pad steeds blijven volgen tot koffieboerderij “Nibbelink”
9 Bij koffieboerderij LA (Nibbelinklaan)
10 Deze blijven volgen, na spoorbaan direct LA
11 Einde weg, Terborgseweg oversteken en direct LA (ventweg op)
12 1e weg RA (Toldijk) deze blijven volgen
13 zandweg vervolgen (Bijvankstraat)
14 einde zandweg RA en viaduct over (Veldkamperstraat)
15 Einde Velkamdperstraat RA (Doetinchemseweg)
16 1e weg LA (voor “de Vos”) Halseweg
17 1e weg LA (Krommestraat)
18 1e weg RA (Ehringveld)
19 brug over en links aanhouden, gaat over in Bruggenweg en deze blijven volgen.
20 Einde Bruggenweg RA (Slangenburgweg)
21 Bij bord “Doorgaand verkeer” links aanhouden gravelpad (Rutgersstraat)
22 Dit pad blijven volgen, einde weg LA (Nijmansedijk)
23 Bij 1e fietspad RA (landgoed “t`Veld”) slagboom is zelfbediening
24 Bij uitkijktoren links aanhouden
25 fietspad blijven volgen gaat over in “Besselderbos”.
26 einde fietspad LA (klinkerweg)
27 1e weg LA (Jolinkdijk)
28 1e weg LA (Boldijk)
29 Bij huisno 6 (links) toegangsweg in. Tussenstop bij boerderij “Boldiek”
Tegen inlevering van uw consumptiebon krijgt u hier een kop koffie, thee of fris.
30 Uitrit “Boldiek” LA (Boldijk)
31 einde weg RA (Stadsedijk)
32 Nijmansdijk oversteken en links fietspad op
33 1e zandweg LA (Brunsveldweg) en deze blijven volgen.
34 Einde weg RA (rechts de Slangenburgse kerk)
35 1e weg LA (Kasteellaan) en direct weer LA (zandweg)
36 einde zandweg (voor hek) LA
37 einde pad RA
38 bij bankje (links) LA en na 60 m rechtdoor
39 einde pad RA fietspad op
40 Varsseveldseweg oversteken en gelijk LA ventweg op
41 1e weg RA (Peppelmansdijk)
42 blijven volgen en viaduct over.

43 na viaduct 1e weg LA (Heidedijk)
44 Heidedijk steeds blijven volgen ( 2e tussenstop)
45 na spoorwegovergang 3e weg RA (Toldijk)
46 Kapelweg oversteken en 1e zandweg LA (Flipsestraat)
47 Einde weg RA (Kroezendijk)
48 Gaat over in Klein Saleminkdijk
49 1e weg LA (Kasteelweg)
50 einde weg RA (Kapelweg) en doorfietsen naar Buurtschaphuis

Na zo`n fietstocht is er de mogelijkheid om nog even rustig na te praten onder het
genot van een hapje en drankje bij het Buurtschapshuis.

