
NIEUW: regio fiets-arrangement, bestemming DINXPERLO     (4 kwartier / 12km) 

start: Museumboerderij Het Hofshuus te VARSSEVELD (Leemscherweg)                                   

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

Duur 1 a 1,5u, in het Achterhoeks Oldtimer Museum, dat niet alleen voor de mannen, 

maar ook voor dames inmiddels is uitgegroeid tot een Ontdekkings-museum, met o.a. 

Singer naaimachines vanaf 1850, dialectspreuken, kamerradio’s, snuisterijen, enz.   

Voor afstemming aankomsttijd en aanmelding  (vroegtijdig, min.1w. te voren)                                                                                           

Han Veerbeek  . 0315-244 245 /06- 1054 9127 / mail:  g.j.veerbeek@hetnet.nl     

bezoekadres:  Meniststraat 33 7091ZZ  Dinxperlo  www.veerbeek-oldtimers.nl 

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

Verzamelen bij Museumboerderij Het Hofshuus  Leemscherweg  24  Varsseveld 

 

1/  START:  bij achter-uitgang het fietspad naar L nemen, en einde pad naar R                                                                

2/  voorbij Kramp R aanhouden ,vervolgens 1e weg L  (Aaltenseweg oversteken)           

3/  O.O.Aaltenseweg volgen, na “Westerveld” R aanh. en spoorbaan oversteken                                                                   

4/  einde Heusinkvelderstraat L, en bij splitsing R aanhouden                                                                  

5/  na Kasselderstraat nr.4/4a L (Molenveld)                                                                                  

6/  opmerking:  1e deel is zandweg  (in geval van slechte weg svp.omweg maken)                                                                        

7/  einde weg naar L (Keurhorsterweg)                                                                                                                

8/  einde weg R (pas op), en gelijk weer L  (De Heurnseweg)                                                                                        

9/  deze weg eind blijven volgen (wordt na brug Varsseveldseweg)                                      

10/ na wegversmalling fietspad L (’t Dieksken)                                                                               

11/ einde pad R (Caspersstraat), eventueel bij cafe Bruggink pauze inlasten?               

12/ voorbij “Bruggink” L, en vervolgens R (Keizerweg)                                                          

13/ weg volgen, bij school oversteken (Welskerbos), en steeds rechtdoor                                                                                                       

14/ klinkerpad blijven volgen, tot Kalverweidendijk (nr.19), hier harde weg R                                                    

15/ deze weg uitfietsen, en aan eind R aanhouden, daarna L                                                                            

16/ rechts langs rotonde, en “rechtdoor” naar Beggelderdijk                                                                                       

17/ na huisnr. 59/59a, naar fietspad L (met bord verboden voor bromfietsen)                                                                     

18/ bij diverse kruiswegen pad steeds vervolgen    (laatste deel is zandpad )                                           

19/ dit 2x rechts aanh., einde pad  L, en hier ziet u in de verte al uw eindbestemming.                                                                                                     

20/ Fatamorgana, het is tijd voor bezoek aan het Achterhoeks Oldtimer Museum     

                                                                                                                          

 *voor retour straks, zie de fiets-adviesroute vanuit Dinxperlo naar Varsseveld.                                                 

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.veerbeek-oldtimer/

