Fietsen naar Agelo
Korte beschrijving van de route om makkelijk mee te nemen:
Vertrek Thijplein Rossum:
1. Vanaf Thijplein naar de Thijstraat (kerk links) en dan naar de Father Raatgerstraat
2. Hier rechtsaf en aan het einde rechts de Grotestraat op
3. Na 50 meter links, Pierikspad, naar de Esweg via de tunnel
4. Hier linksaf en bij de Wiekerstraat rechtsaf
5. Na bocht naar links bij de splitsing rechts de Wiekerstraat aanhouden
6. Na ongeveer 200 meter rechts over de Smienkweg
7. Aan het einde rechts en de Zoekerstraat volgen
8. Bij de splitsing linksaf de Everlostraat volgen
9. Bij het bos de Everlostraat volgen tussen de bomen door
10.Bij de splitsing linksaf de Loosteresweg volgen
11.Aan het einde, bij de viersprong, links over de Wiekerstraat
12.Na 200 meter rechts en de Laarweg volgen
13.Bij de splitsing met de Broekweg rechtdoor de Laarweg volgen
14.Bij het kanaal rechts het fietspad volgen langs het kanaal Almelo-Nordhorn
15.Bij de eerstvolgende brug het kanaal oversteken en dan weer links over het fietspad
16.Dit fietspad 200 meter volgen en dan rechtsaf over de Broekmatenweg
17.Aan het einde van de Broekmatenweg komen we bij de Vlierweg en daar links
18.Na het passeren van de Tilligter beek links de Kooiweg volgen
19.Vervolgens komt de Dussinkweg en steken deze over (OPLETTEN) dan rechtdoor over
de Timmusweg

20.Bij de Berend Vinckenstraat linksaf en deze straat volgen tot de Oldenzaalsestraat
21.De Oldenzaalsestraat oversteken (OPLETTEN) en linksaf het fietspad volgen
22.Na ongeveer 50 meter rechts en dan de Kleinesweg volgen
23.Doorfietsen tot de Weerselosestraat en daar rechts
24.Na 200 meter linksaf en dan de Zonnenbergweg volgen
25.We komen langs een landkruis met een mooi uitzicht richting Duitsland en gaan
daarna bij de kruising met de Ageleresweg linksaf
26.Daarna rechts aanhouden naar de Heggelkampsweg
27.Deze weg volgen tot de Weerselosestraat en daar oversteken (OPLETTEN) en
rechtdoor
28.Dit is de Borgstadweg en dan bij de volgende splitsing rechts over de Enktermorsweg
29.Bij de Voortsweg gaan we rechts en volgen deze weg tot de Nijenkampsweg om daar
linksaf te gaan
30.Volg nu de Nijenkampsweg tot de kruising met de Wolfsbergweg en ga rechtdoor tot
de Paalmaatsdijk
31.Bij de Paalmaatsdijk links en deze weg volgen tot het punt waar 5 wegen
samenkomen
32.Neen de 2e weg rechts, de Reimerweg, en volg deze tot de Father Raatgerstraat in
Rossum
33.Ga rechts over de Father Raatgerstraat tot het einde bij de kerk en ga links over de
Thijstraat
34.Het einde van de route is bereikt bij het Thijplein
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