Fietsroute Grolse Kermis 2020
Beste kermisfietser,
Hoe kom je nu de kermisdagen in 2020 door? Geen attracties, geen
volksfeesten. De Stichting Grolse Kermis biedt u deze fietsroute aan. Een route
langs een aantal volksfeestlocaties in de Achterhoek. Heerlijke genieten van de
mooie Achterhoekse omgeving en herinneringen ophalen bij de
volksfeestlocaties. Onderweg kun je rustig één of meerdere terrasjes pakken en
een praatje met de lokale bevolking maken.
De routes zijn geschikt om te wandelen, te fietsen of met de scootmobiel af te
leggen. Van de bezochte locaties hebben we de websites van de lokale
organisatie vermeld. Daar kun je terecht voor alle wetenswaardigheden. De
totale route is circa 95 km. Je kunt de route naar eigen wens inkorten.
De route is opgebouwd uit een knooppuntenroute en te volgen via de groene
knooppuntborden van de ANWB. Je kunt de route ook downloaden op je
mobiel. Een GPS-bestand is te downloaden vanaf www.grolsekermis.nl. Via de
app Fietsknoop kun je deze inladen of met de QR-code inscannen.

Geniet er lekker van!
Stichting Grolse Kermis

Tot op de Grolse Kermis van 20 augustus tot en met 23 augustus 2021!

Tot op de Grolse Kermis van 20 augustus tot en met 23 augustus 2021!

Groenlo - Start
Kermis Groenlo
www.grolsekermis.nl
Locatie Muziekkoepel, Maliebaan Groenlo

We starten onze fietsroute bij de muziekkoepel aan de Maliebaan te Groenlo.
Daar vindt, buiten Coronaperiode, hét volksfeest van de Achterhoek plaats: de
Grolse Kermis. Vanuit de muziekkoepel fiets je naar de Markt in Groenlo. Dat is
je startknooppunt nummer 39.
Knooppunt 39 naar 01 (2,0 km)
Knooppunt 01 naar 02 (4,0km)
Knooppunt 02 naar 03 (2,1 km)
Meddo
Kermis Meddo
Facebook: Volksfeest Meddo
Locatie: Tuin MotorHotelOnland MHM, Goorweg Meddo

Op knooppunt van nummer 3 naar nummer 7 kom je lang de tuin van het MHM
in Meddo waar het volksfeest van Meddo plaats vindt.
Knooppunt 03 naar 07 (2,4 km)
Knooppunt 07 naar 14 (3,0 km)
Winterswijk
Kermis Winterswijk
www.volksfeest.nl
Locatie: markt Winterswijk

Bij Knooppunt 14 gaan we even van de route af. We steken de rotonde over en
gaan dan links de Meddosestraat in. Aan het eind van de Meddosestraat
bevindt zich de Markt. De feestlocatie van het volksfeest in Winterswijk. Even
lekker uitrusten op een terrasje? En dan via de Meddosestraat weer terug naar
knooppunt 14.
Knooppunt 14 naar 06 (4,4 km)
Knooppunt 06 naar 05 1,6 km)
Knooppunt 05 naar 33 (3,9 km)
Knooppunt 33 naar 32 (1,0 km)
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Lievelde
Kermis Lievelde
www.kermislievelde.nl
Locatie: Koningsplein Lievelde

Van knooppunt 32 naar 27 kom je op de route langs de kerk op het
Koningsplein. Daar vieren de Lieveldenaren al jaren hun kermis in het hart van
hun gemeenschap.
Knooppunt 32 naar 27 (4,7 lm)
Knooppunt 27 naar 98 (0,7 km)
Knooppunt 98 naar 32 (1,7 km)
Knooppunt 32 naar 33 (0,9 km)
Knooppunt 33 naar 37 (5,7 km)
Lichtenvoorde
Kermis Lichtenvoorde
www.bloemencorso.com of www.st-switbertus.nl
Vogelschieten op het Switeterrein (Hendrik Leemreizestraat te
Lichtenvoorde)

Bij knooppunt 37 steek je rechtover en neem je de 3e weg links: de Frans ten
Boschstraat. Dan zie aan de linkerkant het Switeterrein waar het vogelschieten
van Lichtenvoorde plaatsvindt.
Knooppunt 37 naar 31 (3,5 km)
Knooppunt 31 naar 30 (1,6 km)
Zieuwent
Kermis Zieuwent
www.fczieuwent.nl
Locatie Muziekkoepel Zieuwent, Dorpstraat

Bij het rijden van knooppunt 31 naar 30 kom je langs de kerk van Zieuwent
Daar tegenover zit het feestterrein van de Zieuwentse kermis. Je mag tot aan
knooppunt 31 doorfietsen. Maar je bent al zo goed bezig. Wat ons betreft werp
je nog een laatste blik op de muziekkoepel en fietst je meteen terug naar
knooppunt 31.
Knooppunt 31 naar 26 (1,6 km)
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Knooppunt 26 naar 28 (2,1 km)
Knooppunt 28 naar 27 (2,8 km)
Knooppunt 27 naar 98 (0,7 km)
Knooppunt 98 naar 99 (2,6 km)
Knooppunt 99 naar 41 (2,0 km)
Knooppunt 41 naar 95 (4,3 km)
Voor-Beltrum
Kermis Voor-Beltrum
www.stichtinghalfweg.nl
Locatie: Cafe Halfweg, Grolseweg Voor-Beltrum

Wat een verrassing. Het Halfwegdome-terrein ligt niet op een
knooppuntenroute. Daar ligt nog een mooie taak. Wil je deze locatie niet
missen? Dan kun je wanneer je van de Molleweg rechts de bosmanweg ingaat
naar links kijken. Dan zie je het in de verte liggen.
Knooppunt 95 naar 92 (2,9 km)
Beltrum
Kermis Beltrum
www.festunique.nl
Locatie: Meester Nelissenstraat Beltrum

Bij het fietsen van knooppunt 95 naar 92 kom je na een paar 100 meter op een
kruising met de Avesterweg. Daar is links het feestterein van Beltrum
Knooppunt 92 naar 68 (1,4 km)
Knooppunt 68 naar 90 (1,2 km)
Knooppunt 90 naar 64 (2,1 km)
Knooppunt 64 naar 65 (1,0 km)
Eibergen
Kermis Eibergen
www.stichtingdraaimolen.nl
Locatie Brink Eibergen

In Eibergen vindt de kermis plaats op de Brink. Bij knooppunt 65 is dat nog even
rechtdoor fietsen en je ziet het liggen. Daarna volg je de Brink naar links en op
de Grotetraat weer rechts. Je bevindt je op de route naar knooppunt 69.
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Knooppunt 65 naar 69 (2,9 km)
Knooppunt 69 naar 70 (3,7 km)
Knooppunt 70 naar 71 (0,9 km)
Rekken
Kermis Rekken
www.bloemencorsorekken.nl
Locatie: Feestterrein Holterweg

Bij knooppunt 70 ga je linksaf richting knooppunt 67. Dan zie je na een paar
honderd meter het feestterrein van Rekken liggen. Geniet even van het uitzicht
en fiets dan weer terug naar knooppunt 67. Heerlijk gefietst? Tijd om weer naar
Groenlo te gaan.
Knooppunt 71 naar 74 (0,4 km)
Knooppunt 74 naar 19 (2,0 km)
Knooppunt 19 naar 55 (2,4 km)
Knooppunt 55 naar 36 (2,1 km)
Knooppunt 36 naar 52 (3,5 km)
Knooppunt 52 naar 39 (4,0 km)
Groenlo - Finish
Kermis Groenlo
www.grolsekermis.nl
Locatie Muziekkoepel, Maliebaan Groenlo

We zijn weer op de Markt in Groenlo. Toch een mooie dag gehad! We zien je
graag weer op de kermis van 20 augustus tot en met 23 augustus 2021!
Met een hartelijke kermisgroet,
Leden en bestuur Stichting Grolse Kermis
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