PelgrimsommetjeNL – 006 Rondje Ons Deurne [Noord-Brabant]
Brabant]
- Vereniging Pelgrimswegen naar Rome -

met routeverkoring tot 28 km)
Fietstocht: 55 km (met
Start: Markt in Liessel, een start op elk ander punt van de route is mogelijk b.v. Station Deurne
Informatie: Fietstocht
ocht "Rondje Ons Deurne" voert je door alle (kerk)dorpen van de Gemeente
Deurne. Zo fietst je door een rijk geschakeerd landschap waarbij bossen, beeklopen, pittoreske
dorpskernen, karakteristieke boerderijen, veengronden, kanalen, molen
molens,
s, akkers en weiden elkaar
afwisselen: door het stroomgebied van De Vlier, langs het Kanaal van Deurne en de Helenavaart,
door de Deurnesche Peel en het Zandbosch, over de Brouwhuissche Heide, door de bossen van De
Bikkels en de Galgenberg.
Rondje Ons Deurne leid je over rustige wegen, verharde fietspaden en aardig verscholen landbouwlandbouw
en bosweggetjes. Onderweg treft u voldoende picknicktafels en enkele schuilhutten aan. Aan de
route zijn meerdere terrassen gelegen waar men de inwendige mens kan versterken.
Omschrijving: De fietsroute is volledig bewegwijzerd en op www.rondjeonsdeurne.nl kun je het GPStrack, de routebeschrijving, het routekaartje en álle (ca. 80) Points of Interest downloaden.
Bijzonder: Op www.rondjeonsdeurne.nl tref je een complete beschrijving (incl.
foto's) van alle b
bezienswaardigheden
ezienswaardigheden van deze schitterende Peelgemeente aan.
Deurne -bezongen
bezongen in "Het Dorp" door Wim Sonneveld
Sonneveld- is een plaats (maar ook
een gemeente) in het hoogveengebied De Peel. In de gemeente Deurne liggen de
(kerk)dorpen Deurne, Helenaveen, Liessel, Nee
Neerkant
rkant en Vlierden. Ook St. Jozef,
Walsberg en Zeilberg zijn onderdeel van de gemeente Deurne. Het zijn weliswaar
zelfstandige parochies die over een eigen historische identiteit beschikken, maar
maken (inmiddels) deel uit van de "bebouwde kom" van Deurne.
Tot slot: Fietsroute Rondje Ons Deurne is Powered by Cycle2Explore. Als eigenaar van Cycle2Explore
woon ik in Liessel, het start- en eindpunt van Rondje Ons Deurne. Als lid van Pelgrimswegen naar
Rome wil ik je graag verder helpen; neem dan contact op met mij via www.rondjeonsdeurne.nl
Meer weten over
er Cycle2Explore? Klik op www.cycle2explore.nl
Nog een vraag: wanneer je dit PelgrimsommetjeNL hebt gemaakt, wil je dan jouw enthousiasme
delen op onze Facebook [vereniging Pelgrimswegen naar Rome] of Twitter [@pelgrimswegRome]
accounts? Natuurlijk kun je er ook voor kiezen je reactie met foto of tekening te mailen naar
n
pelgrimsommetjesnl@pelgrimswegen.nl
pelgrimsommetjesnl@pelgrimswegen.nl.

Dit PelgrimsommetjeNL wordt je aangeboden door Antoon Reijnders
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