Best on Wheels: tocht naar den Einder en Pannenkoekenhuis, route 25.9km
Datum: 7 oktober 2014, bij slecht weer wordt de route ingekort.
Ligtvoet: 0881020120, Welzorg: 0900-0400097
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bij Gemeentehuis opstellen in groepen
Raadhuisplein
Kapelaan J. A. Heerenstraat
via Pater M. Wolffstraat naar fietpad, let op schuine stoep
Eindhovenseweg
einde weg: fietspad op langs Oude Rijksweg
rotonde over dan over het viaduct naar de Sint Oedenrodeseweg
Bij Hurkseweg fietspad volgen langs St. Oedenrodeseweg
Nijnselseweg, gaat over in Jagerskampweg, gaat over in HoogstraatZ: deze
blijven volgen
bij punaise en bord "Groenexclusief": Schoor
bij T-kruising naar Airbornweg
Houtsestraat na huisnummer 26
Bij "PuurBrabant" aan linkerkant
Houtsestraat verder vervolgen
1e weg: Rooise Heide
Schietbergweg, deze volgen langs A50 tot Nijnselseweg
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Nijnselseweg oversteken naar fietspad
Nijnselseweg, viaduct over A58 oversteken naar Lieshoutseweg via fietspad
na bedrijf Mazda van Jan Voets: Industrieweg
bij bord "Doorgaand verkeer", Industrieweg volgen
bij bocht met spiegel en bord Eimbert: Bolckpad op
fietspad steeds blijven volgen: route 31
na brug over de Dommel bij T-kruising: Everse Akkerpad, route 32
fietspad: route 32
fietspad naar viaduct over de A50, route 32. Pas op: afslag oversteken
fietspad direct na Oosterlijke Randweg bij Y-paal: Sint-Oedenrode 1km
onderaan fietspad: Sluitappel, steeds volgen ondanks 2 bochten
bij den Einder aan rechterkant
na den Einder rechtsaf en direct linksaf: Verwestraat
bij bocht, daarna fietspad op aan linkerkant langs Oostelijke Randweg
dit fietspad volgen na bocht tot rotonde, hier rechts aanhouden
direct na rotonde: Diependaal, let op door zigzag hekjes.
Tot aan Boskantseweg: matige klinkerweg
bij kruising Houtsestraat
bij T-kruising: Sloef
naar Vogelenzang: route 35
na bocht naar rechts: Broekdijk: route 35
Broekdijk helemaal blijven volgen tot aan T-kruising van Boskantseweg, einde
route 35
Pas op: Boskantseweg oversteken naar fietspad
Fietspad volgen naar parallelweg: Pastoor Teurlingstraat
Rustig rijden langs boomkunst
Op Ritaplein bij kerk
Terug richting rotonde
Op parallelweg: Pastoor Teurlingsstraat, gaat over in Kastanjestraat
fietspad op langs Bestseweg, gaat later over in Sint Oedenrodeseweg
Hogevleutweg, links aanhouden
Bij kruising met Vleutstraat
bij Y-splitsing met pleintje en kapel naar Broekdijk
op parkeerplaats van Pannenkoekenhuis de Klomp
Broekdijk weer op
bij kapel: Molenkampseweg volgen, route 17
fietspad op langs St. Oedenrodeseweg
einde fietspad: Pas op St. Oedenrodeseweg oversteken
fietspad volgen tot rotonde
Rotonde 3/4 rond naar fietspad langs Oude Rijksweg
einde fietspad: naar Eindhovenseweg
fietspad op naar Kapelaan J. A. Heerenstraat
Kapelaan J. A. Heerenstraat
Raadhuisplein

