
Routebeschrijving 
 
Van Work and Stay naar Ziekenhuis Viecuri in Venlo 
 
• Volg de Siberië en Zonneveld richting Rozendaal, sla linksaf de Rozendaal op 
• Volg de weg richting Maasbree, doorrijden tot rotonde 
• Neem op de rotonde de 3de afslag naar de N275/ Provinciale weg 
• Neem na 5km de oprit naar de A73 
• Neem de afslag 16 Venlo-Zuid en voeg in op de Ariensstraat/N271 richting Tegelen 
• Sla linksaf bij de N271/Venloseweg. Ga verder op de N271 
• Sla linksaf bij de Danoweg. Hier vindt u Ziekenhuis Viecuri Venlo 
 
Van Work and Stay naar Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg 
 
• Volg de Siberië en Zonneveld richting Rozendaal, sla linksaf de Rozendaal op 
• Volg de weg richting Maasbree, doorrijden tot rotonde  
• Neem op de rotonde de 3de afslag naar de N275/Provinciale weg 
• Neem na 5km de oprit naar de A73 
• Neem afslag 16 Venlo-Zuid en voeg in op de Ariensstraat/N271 richting Tegelen 
• Sla linksaf bij N271/Venloseweg. Ga verder op N271 
• Sla rechtsaf bij Hagerhofweg 
• U vindt de huisartsenpost op de Hagerhofweg 2, 5912 PN Venlo 
 
Van Work and Stay naar ziekenhuis Viecuri in Venray 
 
• Volg de Siberië en Zonneveld richting Rozendaal, sla linksaf de Rozendaal op 
• Volg de weg richting Maasbree, doorrijden tot rotonde  
• Neem op de rotonde de 3de afslag naar de N275/Provinciale weg 
• Sla linksaf bij N273 
• Sla linksaf en voeg in op de A73 
• Neem afslag 9 Venray naar N270 richting Helmond 
• Sla linksaf bij Deurneseweg/N270 
• Flauwe bocht naar rechts richting Leunseweg 
• Sla rechtsaf om op de Leunseweg te blijven 
• Neem op de rotonde de 3de afslag naar Zuidsingel 
• Neem op de rotonde de 2de afslag naar Westsingel 
• Sla linksaf bij Merseloseweg 
• U bereikt ziekenhuis Viecuri Venray (Merseloseweg 130, 5801 CE Venray) 
 
Van Work and Stay naar huisartsenpraktijk Piet Peterstraat 1-3, Maasbree 
 
• Volg de Siberië en Zonneveld richting Rozendaal, sla linksaf de Rozendaal op 
• Volg de weg richting Maasbree  
• Nadat u het dorp binnenkomt, de 4de weg rechts, u bevindt zich nu op de Dorpstraat 
• Weg volgen (bij pizzeria links aanhouden) 
• U passeert de kerk 
• Na ongeveer 100 meter gaat u voor de Lidl rechts 
• Op het einde van de parkeerplaats vind u na ongeveer 75 meter aan de linkerkant 
de huisartsenpraktijk 


