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BELEEF DE DAG 2021
Stap op de fiets en ontdek de mooiste 
fietsroutes rondom Horst, Hegelsom, 
Sevenum, Kronenberg, Griendtsveen 
en Grubbenvorst
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We blijven fietsen!
Als gevolg van de corona wordt er dit jaar helaas geen 
"Beleef de dag" georganiseerd. De voorbereidingen starten 
normaal in maart. Op dat moment was alles rondom het 
coronavirus nog erg onzeker, waardoor de organisatie 
heeft besloten om de fietsdag niet door te laten gaan.

Op dit moment is het gelukkig wel mogelijk om in een klein 
gezelschap (rekening houdend met de maatregelen) een 
leuke fietstocht te maken. De organisatie van Beleef de 
dag heeft daarom besloten om als alternatief een aantal 
mooie fietsroutes op een rij te zetten. Verschillende KBO's 
zijn gevraagd om een fietsroute aan te leveren uit of 
rondom hun dorp.

We hebben zes fietsroutes (allemaal tussen de 10 en 15 
kilometer) ontvangen vanuit Horst, Hegelsom, Sevenum, 
Kronenberg, Griendtsveen en Grubbenvorst. Deze routes 
zijn allemaal verwerkt in dit boekje. We hopen hiermee 
zoveel mogelijk mensen op de fiets en in beweging 
te krijgen.

In dezelfde periode dat onze fietsdag zou plaatsvinden, is 
er ook een Wereldalzheimerdag. Dit is op 21 september. 
Via dit boekje willen we extra aandacht vragen voor deze 
ziekte. Alzheimer is dichter bij dan we denken, vandaar dat 
er informatie is opgenomen in dit boekje.

Veel fietsplezier gewenst!



Rondje Horst
Hierbij een fietsknooppuntenroute rondom Horst
(enkele wegen bij zandpaden zijn goed verhard):
• Begin bij het gemeentehuis van Horst aan de Maas in 

Horst: knooppunt 87
• Fiets vervolgens naar knooppunt 64 en daarna naar 65
• Bij knooppunt 65 ga je verder via de Kempweg
• Bij kruispunt Kempweg-Molengatweg sla je links af de 

Molengatweg op
• Vervolgens sla je rechtsaf naar de Gortmolenweg 

(verhard grindpad)
• Je passeert de Gortmeule en komt uit op Veld-Oostenrijk 

en gaat rechts af
• Ga links de Lindweg op en fiets onder de A73 door tot bij 

knooppunt 88
• Fiets vervolgens van knooppunt 88 naar knooppunt 86
• Vlak voor knooppunt 86, ga je rechtsaf de Danielweg op 

richting Horst
• Via de Doolgaardstraat kom je weer in het centrum 

van Horst

Dit is een erg mooie omgeving rondom Horst, welke je
per fiets kunt verkennen.

Veel fietsplezier namens KBO Horst!
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Rondje Hegelsom en omgeving
Ontdek Hegelsom en omgeving doormiddel van deze
fietsroute van ongeveer 15 kilometer.
• Start fietsroute bij Sint Hubertusplein (Kogelstraat) bij de 

kerk tegenover het kunstw/erk "Kippen op bonenstaken"
• Ga rechtdoor naar Heijnenstraat (richting Sevenum)
• Neem de Ie weg rechts richting Mevrouwsbosweg
• Neem de 1 e weg links richting Tongerloseweg
• Neem de 1 e weg links richting fietspad Spoorweg
• Steek aan het einde van het fietspad over van 

Stationsstraat naar Greenport Bikeway
• Rechtdoor Greenport Bikeway volgen en bij T-splitsing 

rechts Greenport Bikeway blijven volgen, bij 2e zandweg 
links (is bij bordje Staakbonenroute)

• Einde zandweg links richting St.Jorisweg
• 1 e verharde weg rechts van Elzenweg
• Voor Molenbeek rechts de zandweg in
• Zandweg aanhouden tot aan de Hamweg, sla hier links af
• 1 e verharde weg links Reulsweg (bij T-splitsing links 

aanhouden) tot aan de Vrouwboomweg
• Ga links richting Vrouwboomweg, via Hesselenweg naar 

Handelstraat.
• Na Munckhof Groep links richting Handelstraat en via 

fietspad bij rotonde Stationsstraat oversteken (opletten 
bij het oversteken!) naar rechts Past. Debijestraat

• 1 e weg links Bakhuuske
• Bakhuuske aanhouden en blijven volgen tot aan 

de Michelslaan
• Einde Bakhuuske rechts Michelslaan
• Einde Michelslaan links Past. Debijestraat
• Ie weg rechts Hombergstraat
• Einde Hombergstraat rechts Venstraat
• Direct daarna links Fleursstraat
• Einde Fleurstraat rechts Reysenbeckstraat tot aan het 

pad (direct achter de groenbak links)

• Einde pad (tegenover boerderij Wienes) links naar de 
Hagelkruisweg

• Einde Hagelkruisweg links Bemmelstraat tot aan de 
Kogelstraat

• Links Kogelstraat en daarna direct rechts Hillenweg
• Einde Hillenweg bij kruispunt links Tongerloseweg
• Ie weg links Bosstraat
• Einde Bosstraat rechts Kogelstraat
• 2e weg rechts Langstraat
• 2e weg links Kruisstraat tot aan de kerk
• Einde fietsroute, u bent weer bij het beginpunt.

Dit was dan Hegelsom in vogelvlucht!

KBO Hegelsom hoopt dat u van het dorp en de nabije 
omgeving hebt genoten!



Rondje Sevenum
Geniet van de schoonheden rondom Sevenum met
deze route van ongeveer 11 kilometer.
• Startpunt; KBO-honne (Maasbreeseweg 2 Sevenum), 

richting Maasbree
• Op de eerste kruising rechtsaf de Schoutstraat in 

{150 meter)
• Schoutstraat helemaal afrijden (600 meter)
• Den Eigen oversteken, de Beatrixstraat op. Beatrixstraat 

helemaal afrijden (900 meter)
• Bij de Peperstraat linksaf richting Kronenberg - 

Peperstraat gaat over in De Hees. Bij de IJsboerderij 
rechtsaf het Hoogbroek op (1.6 km)

• Op de kruising Hoogbroek - Heesbeemd linksaf de 
Heesbeemd op (2.5 km)

• De Heesbeemd blijven volgen - waar de verharde weg 
linksaf gaat - rechtdoor de onverharde weg op (3.3 km)

• Onverharde weg blijven volgen tot de 
Heuvelsestraat (4 km)

• De Heuvelsestraat rechtsaf volgen tot aan de eerste weg 
links (Americaanseweg 4.15 km)

• Hier linksaf slaan en Americaanseweg volgen tot aan de 
Kerk Kronenberg (4.4 km)

• Hier in feite oversteken de Meerweg op. De Meerweg 
blijven volgen tot buiten de bebouwde kom tot aan de 
kruising met de Kronenbergerweg (5.1 km)

• Hier linksaf slaan en de Kronenbergerweg blijven volgen. 
Bij de visvijver gaat de Kronenbergerweg over in het 
Bedelaarspad (5.9 km). Ook deze weg blijven volgen tot 
de Helenaveenseweg

• De Helenaveenseweg schuin rechts oversteken Op de 
Bergen op (7.1 km)

• Op de Bergen blijven volgen tot aan de Gelderdijk 
(7.6 km)

• Hier linksaf slaan de Gelderdijk op tot aan de Steeg (8 km)

• Op de Steeg linksaf richting Sevenum (Voorzichtig 
oversteken !!) en doorrijden tot aan de Frankrijkweg. Hier 
rechtsaf de Frankrijkweg op (8.6 km)

■ De Frankrijkweg blijven volgen tot Y-splitsing. Linksaf de 
Snelkensstraat oprijden (9.2 km)

• De Snelkensstraat blijven volgen tot aan de 
Maasbreeseweg. Hier linksaf slaan richting Sevenum 
(10.1 km)

• Eindpunt. De Wingerd Sevenum (11 km)

KBO Sevenum wenst u veel fietsplezier!



Rondje Kronenberg en Evertsoord
Ontdek Kronenberg en Evertsoord via deze fietsroute:
• Start bij het gemeenschapshuis De Torrekoel, Meerweg
• Richting de Rooms-katholieke Kerk
• Linksaf op De Hees
• Direct rechtsaf richting Americaanseweg
• 2e weg Linksaf
• Direct linksaf richting de Venweg
• Blaktdijk oversteken en blijf op de Venweg
• Einde Linksaf naar Gruttoweg
• Einde Rechtsaf naar Kievitweg/Kulbergweg
• Linksaf Travers
• Rechtsaf (achter de Peelbergen om)
• Einde Linksaf Kulbergweg
• Einde Rechtsaf Peelstraat(fietspad)-Evertsoord
• Rotonde oversteken
• Vervolg de weg op de Patersstraat
• Linksaf naar de Wertemerweg
• Einde Linksaf naar Helenaveenseweg
• Rotonde oversteken (fietspad)
• Vóór Toverland Linksaf naar Schorvenweg
■ Na de boerderij Rechtsaf naar de Heesbredeweg 

(grindweg geen naambord) langs de visvijver
• Einde Linksaf richting Kronenbergweg
• Rechtsaf naar Simonsstraat
• Linksaf richting In de Kamp
• Einde Rechtsaf Meerweg richting Gemeenschapshuis 

De Torrekoel.

De KBO Kronenberg en Evertsoord wenst jullie 
veel fietsplezier.

jsa , , sterk in
kbo limburg



Rondje Griendtsveen
Neem deze route en geniet van de omgeving van
Griendtsveen.

• Start bij Herberg de Morgenstond: dit is knooppunt 57
• Fiets richting knooppunt 26 en daarna richting 

knooppunt 06
• Steek het drukke spoor over richting knooppunt 07
• Neem de weg richting Deurne naar knooppunt 08
• Vervolg de route richting knooppunt 37
• Je fietst nu langs Deurne naar het zuiden waarbij je weer 

het drukke spoor oversteekt (LET DUS GOED OP!)
• Vervolg de weg via de Hanenbergweg
• Aan het einde ga je niet rechtsaf maar fiets je verder 

via de Swoertsebaan (dit is het verlengde van de 
Hanenbergweg)

• Je passeert het water De Brink aan je rechterkant I
• Op de rotonde met de Eikenlaan neem je de 3e afslag ■ 

(linksaf als het ware) en fiets je naar knooppunt 71
■ Fiets over Leegveld richting knooppunt 32
• Vervolg je weg richting knooppunt 06 en weer terug via 

punt 26 en 57

KBO Griendtsveen wenst jullie een fijne fietstocht!

JZ~i , .sterkin
KuO limburg

In plaats van de route over de Snoertsebaan: 

Alternatief 1:
Vanaf knooppunt 37 naar knooppunt 32. 

Alternatief 2:
Vanaf knooppunt 37 richting knooppunt 32 
en op de kruising Zonnewende/ Lupinenweg 
rechtdoor over de Lupinenweg naar de 
Eikenlaan. Op de Eikenlaan linksaf naar 
knooppunt 71 en via Leegveld naar knooppunt 32.



Maak een mooi rondje rondom Grubbenvorst!

•Je begint bij de parkeerplaats bij Jan binders op de 
Kloosterstraat en fietst richting de rotonde bij La 
Providence

• Volg knooppuntenroute 82, dus sla bij de bloemenwinkel 
rechtsaf

• Blijf deze route volgen tot het knooppunt 91 en volg dit
• Ga bij het kapelletje linksaf richting Wielhouterveldweg 

en blijf deze weg volgen
• Bij het kruispunt sla je linksaf richting Zandterweg
• Op het einde rechtsaf naar de Horsterdijk
• Neem de eerste weg linksaf: let op met oversteken en 

fiets verder op de Hombergerweg
• Volg route 91 weer en ga rechtsaf
• Blijf route 91 helemaal volgen tot knooppunt en volg dan 

route 82
• Bij knooppunt volg route 85, sla rechtsaf en bij 

spoorwegovergang linksaf
• Vervolg route 80
• Ga bij de viersprong linksaf richting Witveldweg en 
vervolg deze weg

• Ga onder door het spoor en steek over
• Blijf deze weg volgen tot voorbij La Providence en ga bij 

de voorrangsweg rechtsaf
• Volg de rotonde driekwart en fiets dan weer naar de 

parkeerplaats bij jan binders

KBO Grubbenvorst wenst jullie veel fietsplezier!



GOED omgaan
met dementie
Deze letters zijn een ezelsbruggetje voor:

Geruststellen
Praat op kalme toon, stel jezelf voor en stel gerust. Probeer niet te verbeteren, 
maar wees Juist bemoedigend in het contact.

Oogcontact
Maak oogcontact om na te gaan of Je wordt begrepen. Geef de persoon met 
dementie de tijd om te reageren. Gebruik korte zinnen en stel simpele vragen. 
Liefst één vraag per keer. Probeer geen vragen te stellen over dingen die kort 
geleden zijn gebeurd.

Even meedenken
Vraag de persoon met dementie of Je mag helpen. Leef mee met ideeën en 
wensen en betrek hem of haar bij de oplossing. Zeg watje gaat doen.

Dankjewel
Sluit het gesprek goed af. Dankjewel datje iemand met dementie hebt geholpen. 
Zo helpjij mee Nederland dementievriendelijk te maken.
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Herken jij de
signalen van

dementie?
Vergeetachtigheid

>/ Nieuwe informatie, belangrijke data 
of gebeurtenissen vergeten 
Steeds opnieuw dezelfde vragen 
stellen

Problemen met dagelijkse 
handelingen

>/ Moeite hebben met het uitvoeren 
van gewone handelingen en de 
volgorde daarvan, zoals bij het 
boodschappen doen en aankleden 

>/ Lastiger dingen kunnen plannen 
en regelen

Terugtrekken uit sociale 
activiteiten
Minder dingen uit zichzelf 
ondernemen

>/ Minder contact zoeken met anderen 
V Verlies van sociale netwerk

Vergissingen in tijd en plaats
Verdwalen op een vaste route 
Niet weten welke dag het is

Kwijtraken van spullen
Niet meer weten waar spullen 
gebleven zijn

v' Spullen op vreemde plekken 
neerleggen

Verminderd
beoordelingsvermogen

>/ Situaties lastiger kunnen 
inschatten

>/ Moeilijker keuzes kunnen maken

Veranderingen in gedrag en 
karakter

>/ Ander gedrag laten zien (verward, 
achterdochtig, angstig of verdrietig) 

>/ Een stemming die zonder duidelijke 
reden omslaat

Onrust
>/ Telkens op zoek zijn naar iets 
>/ Steeds willen opruimen 
V' Vaak het gevoel hebben iets te 

moeten

Taalproblemen
n/ Gesprekken moeilijk kunnen volgen 
>/ Niet of slecht op woorden of namen 

kunnen komen

Problemen met zien
s/ Afstanden minder goed kunnen 

inschatten
>/ Moeite met lezen en het waarnemen 

van kleuren contrast 
Dingen zien die er niet zijn

samendementievriendelijk.nl
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