Fietsroute:

Open-Atelierdagen ART-Brummen 2018

Locatie 1: Mieke Diekmann, Eerbeekseweg 13a, 7371 CA Loenen

Bij vertrek Eerbeekseweg volgen richting Eerbeek, 3e straat LA (Koedijk), einde RA
(Horsterdijk) volgen en links aanhouden het spoor over, eind Horsterdijk LA (Ringlaan), einde
LA (Boerenstraat), 1e straat RA (Heemstedeweg), einde RA (Smeestraat), 1 e straat LA (Dr. van
Gunningstraat), einde RA (Molenstraat) en hier vindt u:

Locatie 2: Ivonne Drosten, Molenstraat 8, 6961 DT Eerbeek
Molenstraat vervolgen, kruising LA richting Brummen (Lageweg) fietspad nemen, einde weg
kanaal over steken (Hallseweg), rechtdoor richting Hall deze blijven volgen (Hallseweg gaat
over in de Dorpstraat), voorbij “Partycentrum Bello” bij T splitsing recht door (Vosstraat) hier
vindt u rechts:

Locatie 3: Annelies van der Drift, Vosstraat 25, 6964 BA Hall

Links af (Terug) de Vosstraat volgen en na 300 meter 1e straat LA (Kikvorsenstraat), na 600
mtr. LA het fietspad op richting Rhienderen. Dit fietspad vervolg je (je steekt vanzelf de
Rhienderensestraat over) tot de Knoevenoordstraat. Hier ga je links af, na 100m zie je rechts
weer een fietspad het bos in gaan richting Brummen (locatie 4). (voor een bezoek aan
Restaurant De Vroolijke Frans de Knoevenoordstraat 100m vervolgen.) Aan het einde van dit
fietspad richting Brummen LA (L.R. Beijnenlaan), RA (Hazenberg), spoor over en de weg
volgen (Spoorstraat). Ga na 250m RA (Burg. de Wijslaan) hier vind u links:

Locatie 4: Piet van Middelaar, Burg. De Wijslaan 22, 6972 CD Brummen
Direct na locatie Piet van Middelaar LA de Schoolstraat in. Einde straat RA (Zutphensestraat),
na 200 meter LA (D.A. van Vuurenstraat). Einde RA hier bevind zich:

Locatie 5: Annie Elissen, Zegerijstraat 7A, 6971 ZN Brummen

Zegerijstraat vervolgen, LA op het Marktplein (1 e kruising). Neem de 2e straat LA (vóór de
Blokker langs) de Marten Putstraat in. Deze gaat over in de Kerkstraat; in de bocht hiervan
vindt u links:
(Indien u op het marktplein recht door zou gaan de Tuinstraat op vindt u meteen aan uw
rechter hand Restaurant Marmaris)

Locatie 6: Joop van Ulden, Kerkstraat 6, 6971 AE Brummen
Weg volgen vanaf de kruising Maarten Putstraat - Kerkstraat (vóór de kerk langs RA). Einde
weg RA (Gravenstraat), eind LA (Arnhemsestraat). (Aan de rechter kant vindt u “Tante
Blanche”.), 4e straat RA - De Pothof (of ga eerst 2e weg links voor een bezoek aan The
Gallery – niet op zondag), 2e straat LA (De Zicht), hier vindt u:

Locatie 7: Analies Martin, De Zicht 30, 7971 HR Brummen

Ga terug richting De Pothof (RA), neem 1 e RA (Arnhemsestraat). Deze parallelweg gaat over
in de Spankerenseweg. Volg deze, spoor over en na de bocht naar links RA (blijft
Spankerenseweg). Op deze weg rechtdoor blijven gaan (Spankerenseweg, Evickhorstweg en
daarna Broekdijk). RA fietspad op voor het kanaal (Kanaalweg) en bij de 1 e brug het kanaal
oversteken, fietspad links van de weg volgen (Eerbeekseweg). Einde weg LA (Lage weg) en
direct RA. (Het Hungeling).
Het Hungeling gaat (bij de splitsing) links over in de Molenstraat, deze volgen. Kruising RA –
Stuijvenburchstraat - (aan 2e straat links is gevestigd Wijnkoperij Vriezekolk aan uw rechter
zijde) deze gaat over in de Loenenseweg. Deze weg volgen en de rotonde recht oversteken
(Eerbeekseweg). Bij volgende rotonde 1 e afslag RA richting Loenen.
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