
NIEUW:  regio fiets-arrangement, bestemming VARSSEVELD (5 kwartier / 14km)                                                                                                                  

start: Achterhoeks Oldtimer Museum te DINXPERLO   (Meniststraat 33)                                                                                                     

Speciaal bedoeld voor groepen vanaf 5 personen met een rondleiding + gids 

Duur 1 a 1,5 u, in- en om museumboerderij Het Hofshuus en de Gesinkschure, met o.a. 

nieuw ingerichte Opa en Oma-zolders, kruideniers-winkeltje van Korten, de 

manufacturen-winkel van Kaemingk, de vroegere industrie, enz. 

Voor afstemming-aankomsttijd en aanmelding:  (vroegtijdig, min. 1 week te voren)                                                                                                 

Ellie Kwerreveld  tel. 0315-243 193,  of e-mail:   t.kwerreveld@upcmail.nl bezoekadres:  

Leemscherweg 24  7051JB Varsseveld (zie ook www.hofshuus.nl)                                                                                                                                                           

Toeristische advies-fietsroute (R=rechts / L=links)             *gratis te downloaden 

Verzamelen bij het Achterhoeks Oldtimer Museum (nabij Ned. Kleinste Kerkje) 

 

1/  START:  vanaf voorplein L, en gelijk kruispunt oversteken                                                                

2/  bij “fiets-oversteekplaats” R, voor huisnr. 47 L, en bij  T-splitsing L aanhoud.                                              

3/  Beggelderdijk volgen en bij kruising rechtdoor (Bohnenweide)                                                     

4/  deze uitfietsen tot Terborgseweg, hier L  (mogelijkheid voor terrasbezoek)                               

5/  voor school R (*schoolroute), en einde weg weer R                                                                   

6/  na Den Dam nr.33 R (harde weg wordt fietspad de Hoaze)                                                                      

7/  deze blijven volgen tot einde, dan L en iets verder R (Hondeklinke)                             

8/  al kronkelend het fietspad volgen, en aan het einde L   (verder met 10)                                                                                                                              

9/  *attentie:  afwijkend aan de fietsroute is 50m R eventueel een 2e Rustpunt                                                              

10/ in scherpe bocht R aanhouden (Iemenhorst) en einde weg L (Luimesweg)                                                         

11/ na huisnr. 6  R, en over brug verder (harde weg wordt fietspaadje)                                                 

12/ fietspad (pijl) volgen, grote weg oversteken , en einde pad bij stopbord L                                                

13/ Sinderenseweg eindje volgen tot klok, hier L (Kapelweg)                                                 

14/ 2e weg R (voor “halte Sinderen”), en Boskapelle uitfietsen, daarna R                               

15/ Wissinklaan eindje volgen, tot Welsinkpad en hier L, over bruggetje                           

16/ kerkenpad volgen en bij “keuzepunt X73” naar R, en dan einde pad R                                               

17/ Harterinkdijk helemaal blijven volgen tot einde, hier L (Sinderenseweg)                                    

18/ spoorbaan en rotonde “oversteken”, en voor “Aldi” R (Harteminkpad)                          

19/ Dames Jolinkweg oversteken, en verderop fietspad R volgen                                                

20/ EUREKA, het is tijd voor een bezoek aan Het HOFSHUUS, veel plezier. 

 

*voor retour straks zie de advies-fietsroute vanuit Varsseveld naar Dinxperlo.               

Uiteraard mag u er ook voor kiezen om op 1 middag beide locaties te bezoeken               

(indien bij beide organisaties bekend), en/of “gewoon” met de auto te komen)                         

http://www.hofshuus.nl/

