Korte routebeschrijving, in combinatie met routetekening.
Deze route is ongeveer 28 km lang (Verkorte versie ongeveer 18 km lang)

80 jaar kerkgebouw 1930-2010
Houdt U aan de geldende verkeersregels; U fietst op eigen verantwoording!
RA - rechtsaf, LA - linksaf, RD - rechtdoor, ZW - zandweg, VW – verharde weg.
De punten waar de kruisen en kapellen staan, zijn op de route tekening gemarkeerd.
Vertrekkend vanuit de kerk gaan we via de Markt, LA Bergerweg, RA Randweg, RA Prinsenweg
en LA de Roerbrug over. De Effelderweg RA inslaan en daarna La. Op de Etsberg LA omlaag.
Voorrangsweg oversteken (autovrije weg nemen). 2e weg RA, LA ZW, LA VW.
Deze geheel volgen. RA gaan. Bij binnenkomst van Herkenbosch gelijk LA, direct RA voorbij
Mariakapel. Steegstraat volgen. RA Hoofdstraat, LA Stationsweg, bij rotonde RD.
Wijngaardstraat LA. Voor Fatima kapel (ga gerust even naar binnen en loop er omheen) LA ZW
waarna RA fietspad. LA VW, Schaapsweg, en op kruising RD (Kruisweg) daarna RA (Muytertweg)
Bij splitsing rechts aanhouden. Bij kruisbeeld LA ZW. RA VW en via de fietsbrug naar Paarlo.
Voor diegene die de korte route fietsen die gaan LA en verder bij “A”
RA richting St.Odiliënberg, bij witte woning (nr. 2a) linkerzijde ZW LA. RD tot aan rotonde hier
RA fietspad overzijde van de weg volgen. Kruising oversteken (Hoofdstraat) en bij
Mariakapelletje links omlaag (Raadhuisstraat) naar het kerkplein.
Het Roerstreekmuseum is te bezoeken op dinsdag t/m donderdag en zondag van
13.30 – 17.00 uur of als groep op afspraak (tel; 0475-533496).
U kunt de expositie “Monumenten van Vroomheid” t/m half september 2010 bekijken.
Verder via het Raadhuisplein, St. Wirostraat, St. Odiliastraat naar de Hagelkruisweg.
(Zoek effe naar het hagelkruis dat hier verscholen ligt,
gelijk na de klim aan de rechterzijde tegenover nr. 11 en 13).
LA Schaapsweg, daarna RA `t Sittert. Rechts aan houden, op de kruising Roskam-Heideweg LA.
Bij binnenkomst Reutje RA (Veldstraat). LA Petrusstraat. Bij splitsing linksaan houden.
Bij kruising (St. Josephstraat-Reutjesweg) rechts aan ZW (doodlopende weg).
VW oversteken (Holsterweg). LA bij kruis (Paalderweg).
Weg RD volgen tot aan stenen moordkruis, hier RA.
“A”
(Paarlo richting Vlodrop) LA, eigen weg, laan naar Hoeve “De Triest” (het hier gelegen kruis,
linkerzijde boerderij is privaat eigendom, houdt hier rekening mee)
Voor “De Triest” RA ZW. 2x VW oversteken.
Einde ZW LA Fietspad, RA ZW. 2e ZW LA en we eindigen bij ons allen bekend Maria-kapelletje.

