Routebeschrijving
Vertrek aan het Pelterke. FOTO.

Met de rug naar het Pelterke vertrek op de Jeugdlaan naar rechts.
RA Bemvaartstraat, 1 ste straat LA Cijnsweg tot aan de Ringlaan.
Steek voorzichtig de Ringlaan over en rijd rechtdoor de A Lapidestraat in. Einde van de
straat rechts draaien, de spoorweg over en dan links de Hofweg indraaien. Deze weg tot het
einde en dan naar links en onmiddellijk voor de spoorweg rechts de Heggestraat in
Deze weg volgen en via de tunnel onder de weg doorrijden. Na de tunnel rechts de Over ’t
Waterstraat tot Astridlaan (= dezelfde richting als naar knooppunt 253) . Hier net voor de
brug naar links Op het einde van deze straat naar links (= Loksvaartdijk) en de 1ste straat
rechts indraaien (= Sleebroekstraat). Deze straat volgen tot de naam verandert in Bronweg.
Volg de Bronweg,. Stop bij Bronweg 6. FOTO

Volg de Bronweg tot einde en dan links (= Gortenstraat), Aan de wegsplitsing links af de
Meerveldstraat in. Kapel op hoek Meerveldstraat FOTO
Volg verder de Meerveldstraat tot einde, dan RA (= Schansstraat). Meteen de 1ste straat
links ( = Steenvaartdijk) Let op in deze straat volgt er een 300 m onverhard fietspad. Einde
van de veldweg RA Loksvaartdijk. Draai rechts de Grasstraat in. Stop bij Grasstraat 7
FOTO

Verder op de Grasstraat, dan weer rechts (= Neuserdijk). Deze volgen tot aan de
Lindelsebaan Hier de straat oversteken, de Veltenhof inrijden. Op het kruispunt rechtdoor
rijden, de Zwamstraat in. Hier neem je het eerste straatje links, dit is de Staakstraat. Op
het einde rechtsaf (= Hoevenstraat). Stop bij Hoevenstraat 68. FOTO.

De Hoevenstraat blijven volgen. Stop bij het kapelletje op de kruising Hoevenstraat –
Langstraat FOTO
Blijf de Hoevenstraat volgen. Je bent nu ook op het fietsroutenetwerk. Volg plaatjes naar
knooppunt 247 tot aan de Kleine Hof bij Cox. FOTO

Blijf verder 247 volgen. Stop bij de grenspaal met Eksel FOTO.

Verder tot knooppunt 247 en daarna 245 volgen tot aan kruising met Kapelstraat .
Draai hier rechts af tot op de Breugelweg en draai weer rechts. Stop aan aan de Wedelse
Molen. FOTO

Verder naar 206 en daarna 209 volgen . Stop aan de Zwaluwhoeve Herenthoek 7. FOTO
Volg 209 en daarna 202. De Olmenstraat blijven volgen. Let op de Olmenstraat draait naar
links (het routenetwerk gaat rechtdoor en draait 200m verder)
Op het versmalde kruispunt van Olmenstraat met De Roosen rechtdoor de
Nachtegaalstraat in. De Nachtegaalstraat blijven volgen tot Volkstuinencomplex FOTO.

Terug op de Nachtegaalstraat. Voor de kerk LA naar zaal de Kentings. Voor de zaal rechts af
(de kerktoren rechts laten liggen) FOTO en verder over De Kentings. Na huisnummer 6 links
af een klein fietsstraatje in. Je komt nu op Heide-Eind. D eze straat volgen tot einde dan
rechtsaf (= De Bemmert) Na 20 m de straat Boseind schuin rechts oversteken dan draai je
de Skiffel in. Net voor de spoorweg links het fietspad inrijden. RA Bemvaartstraat in en
steek de Ringlaan over aan de lichten en rijd rechtdoor. Draai links de Jeugdlaan in.
Eindpunt ’t Pelterke .

SCHIFTINGSVRAAG : hoeveel wegen de bestuursleden van Tuinhier Overpelt samen ?
Antwoord in …. Kg en …. Gram
Doe mee en win : een tablet.

