Routebeschrijving fietstrein: “rondje Overloon”
Deze route leidt u door Overloon en geeft u hiermee een globale indruk van het dorp.
1. Start bij Brasserie effe
2. Als u met de rug naar de zijkant van de Brasserie staat dan gaat u linksaf richting
Vierlingsbeek
3. Na ongeveer 300 meter linksaf de Generaal Whisterlaan in
4. Direct weer rechtsaf de Pastoor van Boxtellaan in
5. Bij splitsing rechts en dan direct weer links de Heikantweg op
6. Door fietsen tot aan splitsing (ongeveer 250 meter) Heikantweg met Kuluutsheuvel 66 t/m 80.
Ga laatstgenoemde straat in
7. Einde van de weg linksaf de Kuluutweg op, u rijdt langs “Golfbaan Overloon”
8. Vervolg de weg tot aan de Vierlingsbeekseweg. Ga hier rechtsaf richting de dorpskern
Ter info: na ongeveer 300 meter bevindt zich het “War Cemetery”. Dit is een Brits ereveld
voortkomende uit de “Slag om Overloon”
9. Na 800 meter sla linksaf de Haarlemmermeerlaan in. Als u de afslag naar het “War Cemetery”
NIET mee telt, dan is dit de eerste weg links
10. Einde van de Haarlemmerlaan linksaf richting het “Oorlogsmuseum”
11. Rijd de parkeerplaats af tot aan de paaltjes en vervolg uw route richting het voetbalveld
12. Bij het voetbalveld rechts en direct weer links richting “Landal de Vers”
13. Vervolg uw weg met aan de linkerkant de sporthal en iets verderop het bungalowpark
14. Aangekomen bij de Venrayseweg gaat u rechtsaf
15. Dit is een weg met een aantal bulten en gaat richting het dorp
16. Ga de 2e weg linksaf de Merseloseweg op
17. Dan na een paar honderd meter de 2e weg rechts de Meester Henckensstraat in. Deze straat
uitfietsen tot aan de splitsing
18. Steek hier over en ga rechtdoor de Pasveldweg in
19. Deze weg uitfietsen tot aan de kruising van de doorlopende weg
20. Ga rechtsaf de Irenestraat in en vervolg uw weg rechtdoor tot aan Brasserie effe
Wellicht een mooie gelegenheid voor een lekker afsluitend drankje op het terras of in de Brasserie!
Veel plezier!

Met vriendelijke groet,
Paul Joosten & Hans Janssen
Outdoor Overloon

