Fietstocht Sinderens Belang 29 juni 2008.
Afstand 33 km
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
LA = linksaf
VRW = voorrangsweg
Wij wensen u een plezierige middag.
1 Start Buurtschaphuis te Sinderen
2 RA richting Aalten
3
bij buurtkroeg (café Huls) RA Molenweg
4
Na huisnummer 35 LA fietspad “Vier Kempe”
5
einde fietspad RA Luimesweg
6
1ste weg LA (Terborgseweg)
7
VRW oversteken Brokkenstraat
8
einde weg RA Tulenstraat
9
na brug Aastrang (naam brug staat aangegeven) LA fietspad
10
1ste weg RA fietspad, gaat over in verharde straat
11
einde weg LA, u passeert de grens
12
bij splitsing rechts aanhouden (bij muurtje met ronde bank)
13
einde weg RA = Niederstrasse
14
1ste weg RA Markt
15
tussen paaltjes door bij monument RA en meteen LA Hohe Strasse
16
einde weg LA Eiermarkt en nogmaals einde weg RA
17
einde weg LA (Let op fietspad aan de linkerzijde)
Links van u slot Wasserburg (Anholt). Neem gerust een kijkje. Voor € 4,- pp kunt u de tuin
bezichtigen, duur 30 - 45 min.
18
na de brug (Nieder Issel) RA en steeds RD
19
in bos na (heel klein) bruggetje RA langs landgoed Landfort en dit pad blijven volgen
20
na witte slagboom LA Hogestraat gaat over in Heisestraat
21
na bord Megchelen RD Past. Geerdink Johanninkweg
22
einde weg RA Past. Molderstraat
23
op plein tussenstop rechts bij restaurant ter Voert
24
links aanhouden richting Millingen
25
bij bord “Euregio” LA Heisestraat en weg blijven volgen
26
bij 2e bord “Euregio” RA Krupop
27
bij hekje en witte betonnen bakken RD Grenzweg
28
einde weg RA Sternenbuschstrasse
29
voor elektrahuisje LA Konigstrasse
30
VRW oversteken (Pferdehorster Strasse) links ligt dierenpark “Anholter Schweiz”
31
in de bocht naar rechts weg blijven volgen
32
VWR oversteken en RD (Hogerdeich) u nadert Isselburg
33
bij speeltuintje links aanhouden
34
einde weg RA, u fiets langs Rathaus op
35
einde weg LA Munsterdeich
36
einde bebouwde kom (let op fietspad aan linkerkant) op kruispunt RD Dreibomerweg

37
in de bocht naar rechts weg blijven volgen
38
na bord “Hahnerfeld” links aanhouden
39
einde weg LA Hoftgraben
40
einde weg RA en voor de brug RA fietspad op, na 10 m LA onder de brug door
41
bij rood witte hekjes links aanhouden
42
RA brug over, weg gaat over in gravel fietspad
43
Anholtseweg oversteken
44
u blijft dit gravelpad volgen (kruising ‘zandweg’ RD, pad ‘verboden voor brommers’
inrijden) tot u een straat kruist (Beggelderdijk) hier LA
45
bij schrikhek rechts aanhouden Beggelderdijk en deze blijven volgen
46
bij “STOP” bord RA blijft Beggelderdijk
47
1e weg LA Demkespad
48
VRW oversteken Sniedersdijk
49
bij bankje tussenstop
50
einde weg LA Lage Heurnseweg
51
bij bord “Weidenhoek (huisnr. 4/5)/Lage Heurnseweg ” LA doorgaand fietspad
volgen
52
fietspad “de Haoze” volgen
53
bij T splitsing in bos RA fietspad volgen
54
einde pad LA Kamerstraat
55
einde weg RA Den Dam
56
1e straat RA Luimesweg
57
1e weg LA gaat over in klein paadje (langs ‘Roes’; over weiland langs ‘Arendshuus’)
58
einde weg LA richting Buurtschapshuis.

Gelegenheid om in Buurtschapshuis ervaringen uit te wisselen en een consumptie te
gebruiken.

