Gasterij Kasteel Terborgh

Hoeve Krekelberg

1. Start met Hoeve Krekelberg in uw rug en sla rechtsaf Thull in
2. Onder aan de berg aangekomen bij Brouwerij Alfa slaat u scherp linksaf het Mulderswegske af
3. Fiets de berg weer op en ontdek na 600 meter een herdenkingsmonument
4. Bij de grote weg aangekomen steekt u over richting Amstenrade
5. Op de splitsing gaat u linksaf de Limietweg op
6. Aan het einde van de Limietweg gaat u linksaf Beijlkensweg op
7. Aan het einde gaat u rechtsaf en direct linksaf de Populierenlaan op
8. Volg deze weg tot het einde en ga rechtsaf de Krekelbergerweg af
9. Bij de kruising gaat u links Oirsbeek uit via de Köllerstraat
10. Deze loopt over in Wolfhagen, zodra u Schinnen binnenkomt gaat u rechtsaf de
Scholtissen Holenweg op
11. Boven bij de grote weg aangekomen gaat u het fietspad linksaf de Steenstraat op
12. In de haarspeld bocht in Puth gaat u rechts naar Onderste Puth
13. Ter hoogte van Onderste Puth 50 gaat u rechtsaf het veld in via de Sittarderweg
14. Vervolg uw weg tot na het kapelletje en sla linksaf Vogelzang op
15. Halverwege de Vogelzang gaat u rechtsaf de Weidenweg op
16. Bij de grote weg steekt u over de Kempkensweg op

17. Blijf op de Kempkensweg en ga de derde straat rechts, de Hogeweg
18. Bij de splitsing gaat u linksaf bij het Duistergatsken
19. Volg deze straat zo’n 500 meter en sla daarna linksaf de Steinhartstraat op
20. Vervolg uw weg en bij de splitsing gaat u naar links de Bergstraat op
21. Rijd Sweikhuizen uit en ga daarna naar rechts de Stammen op
22. Aan het eind van deze straat gaat u rechts de Weg langs Stammen op. Let op, dit is
een stijl stuk bergaf
23. Onderaan aangekomen gaat u linksaf Heisterbrug op
24. U ziet in de verte Kasteel Terborgh opdoemen. Tijd voor pauze! Geniet van een
lekkere kop koffie met een stuk vlaai, een lekkere pot bier of een van onze heerlijke
gerechten!
25. Vertrek met Kasteel Terborgh in uw rug rechtsaf de Heisterbrug op, even aanpoten!
26. Na zo’n 600 meter gaat u rechtsaf de Veeweg op (bij het Maria Kapelletje)
27. Na zo’n 400 meter gaat u de tweede straat linksaf, Breyenrode
28. Volg deze weg en bij de splitsing gaat u linksaf de Vonderstraat op
29. Deze weg verandert later in het Zwarte Pad, vervolg deze weg
30. Bij de grote weg (Stationsstraat) steekt u schuin over naar de Leisure Lane van Iba
Parkstad
31. Ga de eerste linksaf en ontdek de Mijnhistorie van Schinnen en omgeving
32. Steek daarna het water over via de brug en bij het Mulderpad gaat u rechtsaf
33. Volg dit pad tot aan de Thullerweg, hier gaat u linksaf
34. Deze weg leidt u langs de Muldermolen en de kerk van Schinnen, “Achter de Kerk”
35. Bij de splitsing (herkenbaar aan de friture) gaat u rechtsaf de Altaarstraat op
36. Dit zijn de laatste loodjes, u bent er bijna! U fietst 1 kilomter door en voila, u bent weer
thuis!

