O.T.V. Brabant Limburg Toerrit Beschrijving.
Rituitzetter: Loet van Dijk
Datum: 21 mei 2018.
Deze rit start vanaf de parkeerplaats van:
Steakhuys Leuke Broeders,
Oploseweg 30,
5825 HN Overloon.
De lengte van de rit bedraagt ongeveer 95 km.
Straatnamen staan vermeld in hoofdletters.
1. Vanaf p-plaats Steakhuys Leuke Broeders linksaf (DUIVENBOSWEG)
2. Eerste weg links
3. Einde weg rechts
4. Voorrangsweg oversteken (MULLEMSEDIJK)
5. In bocht gaat weg over in (HEIWEG)
6. Bij kruispunt oversteken (HEIWEG)
7. Spoorweg oversteken (ST. CORNELISSTRAAT)
8. Bij splitsing rechts aanhouden. (ST. CORNELISSTRAAT)
9. Voorrangsweg oversteken (VEERWEG)
10. Eerste weg rechts (richting Klein Vortum)
11.Einde weg rechtsaf (MAASSTRAAT)
12.Bij Voorrangsweg linksaf (GROENINGSE STRAAT)
13.Richting Vierlingsbeek volgen.
14. VRAAG: Wat is de naam van de watermolen links van de weg?
15.Rechtsaf (OP DEN BOSCH)
16. VRAAG: Hoeveel dieren staan er links van de jager?
17. VRAAG: Wat is de naam van dit café?
18.Einde weg links en Voorrangsweg oversteken
19.Bij kruising rechtsaf (HOGEWEG)
20.Einde weg links

21.Tweede weg rechts (RAAIJVELDWEG)
22.Bij kruispunt oversteken (OP DEN BERG)
23.Weg volgen (WANSSUMSEWEG)
24.Einde weg linksaf (BRUGSTRAAT)
25.Bíj rotonde eerste afslag (BURGEMEESTER PONJEESTRAAT)
26.Eerste weg links (BLITTERSWIJCKSEWEG)
27.Weg gaat over in (OUDE HEERWEG)
28.In Blítterswijck linksaf richting Well (LANGSTRAAT)
29.Einde weg (voorrangsweg) rechtsaf
30.Einde weg linksaf en dan meteen weer rechtsaf en dan brug oprijden
31.0ngeveer 50 meter vóór rotonde rechtsaf
32.Linksaf richting Voet-Fietsveer Blítterswijck
33.Direct na viaduct linksaf richting Voet-Fietsveer Blítterswijck
34.Bij splitsing rechts aanhouden
35.Eínde weg linksaf
36. VRAAG: Welke heilige staat hier afgebeeld?

37.Voorrangsweg oversteken (KRUISSTRAAT) Let op!
38.Einde weg rechtsaf (richting Nationaal Park de Maasduinen)
39.Bij splitsing rechts aanhouden (KRUISSTRAAT)
40.Bij kruispunt linksaf (richting Rosengarten)
41.Bij kruispunt linksaf (TUINSTRAAT)
42.Voorrangsweg rechtsaf (richting De Wellsche Hut)
43.Voorbij de Wellsche Hut linksaf richting Weeze
44.In bocht naar links rechtsaf slaan. (Richting Bauerencafe)
45.Bij voorrangsweg linksaf
46.Bij rotonde derde afslag richting Gaesdonck
47.Einde weg linksaf. U rijdt Siebengewald binnen.
48.Rechtsaf richting Afferden (HORSTENBEEKWEG)

49. VRAAG: Wat is de naam van de kasteelruïne links?
50.Einde weg rechtsaf richting Gennep
51.Linksaf richting Boxmeer
52.0nder aan de afrit links en meteen rechts (NIEUWE STUWWEG) Let op:
dus niet naar de veerpont
53.Bij voorrangsweg linksaf
54.Bij voorrangsweg linksaf en meteen weer rechts
55.Linksaf richting Gennep
56.Bij rotonde derde afslag richting Oeffelt
57.Bij rotonde tweede afslag richting Oeffelt
58.Bij stoplicht linksaf richting Beugen en Boxmeer
59.Bij rotonde derde afslag (BEUGENSE MAASSTRAAT)
Let op: overstekende ﬁetsers
60. VRAAG: Wat is de betekenis van de letters BCB op de installatie links
van de weg?
61.Rechts aanhouden (VEERSTRAAT) en onder autoweg door
62.Bij splitsing linksaf. (HET ZAND) Pas op: paaltjes!
63.Weg volgen naar rechts
64.Bij rotonde derde afslag, richting Sambeek
65.Rechtsaf richting Stevensbeek. (St. JANSLAAN)
66.Spoor|ijn oversteken
67.Eerste weg links (LANGSTRAAT)
68.Weg volgen (HERSELSE DIJK)
69. VRAAG: Hoeveel kippen staan afgebeeld op het bord aan de
rechterkant?

70. VRAAG: Wat is de naam van boerderij aan de rechterkant?
71.Einde weg linksaf (HATFERTWEG)
72.Bij voorrangsweg rechts (OVERLOONSEWEG) Let op: 50 km max
73.Bij kruising in centrum Overloon rechtsaf richting Oploo
74.Links aanhouden richting Oploo
75.Doorrijden tot aan de Duivenbosweg
76.Eindpunt STEAKHUYS LEUKE BROEDERS

