Dahliafietsroute
2019
Start bij de Lichtenvoordse leeuw / VVV op de markt.
De Rapenburgsestraat in ﬁetsen, in de rich ng van de kerk, over de corsopromenade.
Voor het gemeentehuis LA (Varsseveldseweg).
Voor “de Zandschoppe” 62a RA (Op ‘t Zand)
Aan de linkerzijde de bouwplek en even verderop het dahliaveld
van corsogroep “Harbers‐Paul”.
De weg gaat over in zandpad.
De N18 oversteken. Let op, zeer drukke weg, daarna meteen LA parallelweg.
RA “Op ‘t Hulshof” (ﬁetsknooppunt 29)
LA “Woltersveld” (kp 29)
Einde pad RA ( kp 29)
LA (Manscho erweg)
1e weg RA (Rector Hulshofstraat)
RA Rector Hulshofstraat blijven volgen
Aan de linkerzijde de bouwplek van “De Wi e Brug”
Einde weg LA (Manscho erweg)
LA (Japikweg)
Voorrangsweg oversteken. Let op, zeer drukke weg, blij Japikweg.
(Wij gaan rechtdoor maar indien u op de parallelweg even rechtsaf slaat, komt u bij de bouwplek van corso‐
groep “Zieuwentseweg” en bij het dahliaveld van “Kwintet”)
Aan de Japikweg aan de linkerzijde het dahliaveld en verderop achter huisnummer 3a de bouwplek van
“Vedut Nogal”.
Einde Japikweg RA en daarna meteen LA (Vondermansdijk)
Einde weg Boschlaan oversteken (Voshu edijk)
Aan de rechterzijde staat de tent van corsogroep “Boschlaan”, een stuk verderop bij huisnr. 6/8 het dahlia‐
veld van corsogroep “Hooiland”
Einde Voshu edijk LA, het ﬁetspad naast de zandweg inslaan (Oude Groenloseweg)
Voorrangsweg oversteken en op ﬁetspad LA
Aan de rechterzijde de bouwplekken van “Kwintet, Boschkempers, Geschu(d)t, Hooiland” en het dahliaveld
van “Geschu(d)t”.
1e weg LA (de Stegge), bij Y‐splitsing rechts aanhouden.
Aan de linkerzijde het dahliaveld en aan de rechterzijde achter huisnr. 8 de bouwplek van “Teeuws”.
De Stegge rechtdoor ﬁetsen, wordt Papenweg.
Aan het eind van de weg aan de overzijde kunt u even de beentjes strekken en genieten van een pauze‐
drankje bij “Loco Eten & Drinken”.

Vervolg Dahliaﬁetsroute 2019
Na deze welverdiende pauze dezelfde Papenweg terug tot dat deze weer overgaat in “de Stegge”.
LA ﬁetspad “Bloemendalpad”, bij splitsing rechtdoor knooppunt 32 volgen.
Einde ﬁetspad RA (kp 32 blijven volgen)
Einde weg voorrangsweg oversteken (Hamalandweg), daarna 1e weg LA (Europaweg),
Bij de splitsing RA en bij de stoplichten de N18 oversteken.
Verderop, aan de linkerzijde de dahliavelden van “Veurmekare” en ”Groep van Ons” en aan de rechterzijde
“groep Marneth”.
Aan de rechterzijde op het industrieterrein staan meerdere corsotenten waar de wagens worden gebouwd,
neem gerust een keer een kijkje.
Bij kruising LA (Vosdijk)
1e weg RA (Kapelweg)
Bij kruising van wegen rechts aanhouden, blij Kapelweg
Aan de rechterzijde de dahliavelden van corsogroep “6Kamp”
Einde weg LA (Vragenderweg), 1e weg RA (Weijenborgerdijk), bij splitsing rechts aanhouden langs Paardensport
entrum Vragender
Bij de voorrangsweg LA.
Einde weg LA (Oude Winterswijkseweg)
1e weg RA (Kerkdijk)
Aan de linkerzijde de bouwplek van “de Lummels”
Einde weg RA ( Aaltenseweg 107)
Aan het einde van de weg de voorrangsweg oversteken door rood‐wi e paaltjes, daarna RA.
Voor het bord “Lichtenvoorde” LA (Klompen Allee), deze gaat over in een zandweg
Aan de linkerzijde het dahliaveld van “groep Rensing”
Einde zandweg LA (G.J. Doorninkweg)
Aan de linkerzijde het dahliaveld van “de Boschkempers”
Einde weg RA (Aladnaweg)
Aan de rechterzijde bouwplek en dahliaveld van “Lansink‐Bluiminck”
Deze weg gaat in Lichtenvoorde over in de “oude Aaltenseweg”, vervolgen tot in het centrum.
Voor hotel “de Koppelpaarden” LA, rich ng gemeentehuis.
Bij kruising RA (Esstraat / kp 33)
Bij rotonde RA, aan dit ﬁetspad ligt de corsotuin.
In de corsotuin ziet u alle soorten en kleuren van dahlia’s die in ons corso worden gebruikt.
Op de infoborden en via de praatpaal kunt u de nodige informa e over het bloemencorso van Lichtenvoorde
lezen en horen. Deze corsotuin is gestart in 2015 en is in 2018 voltooid met een kunstwerk dat door de sa‐
menhang van de verschillende blaadjes één grote dahlia maak. Dit kunstwerk symboliseert de verschillende
corsogroepen en de saamhorigheid van Lichtenvoorde die samen het bloemencorso vormen.
Na de corsotuin RA ﬁetspad “de Ho eek”
Dit pad uit ﬁetsen tot aan de Rentenierstraat, daar RA
Bij de slinger in de weg rechts aanhouden langs de “Johanneskerk” en even verderop links aanhouden rich ng de
Markt.
Hier is de ﬁetsroute voltooid en kunt u nagenieten op het terras bij één van de verschillende horecagelegenheden.
We hopen dat u ervan hebt genoten en zien u graag bij het 90ste Bloemencorso Lichtenvoorde op
zondag 8 september 2019. Meer info: www.bloemencorso.com

