Best on Wheels: tocht naar café de Hut, korte route 24km
Datum: 5 september 2017 bij slecht weer wordt de route ingekort.
Ligtvoet: 0881020120, Welzorg: 0900-0400097
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bij Gemeentehuis opstellen in groepen
vanaf het Raadhuisplein
Raadhuisstraat
Molenwei / Molenstraat
via doorsteek naar: Spoorweg
Koningin Emmalaan
klein stukje Prins Bernhardlaan
Jacob van Wassenaarstraat
langs zwembad 't Zip naar de Constantijnlaan
fietspad van Constantijnlaan
naar rotonde
rotonde aan "de verkeerde kant" oversteken
fietspad langs Heivelden-Zuid
fietspad op: Heikantpad, helemaal volgen tot aan het kanaal
Dijkpad
Miekoeksebrug over
fietspad op langs kanaal: de Rijt

Voor viaduct Koolmond
Eindhovensedijk oversteken, naar fietspad: Pas op
bij verkeerslichten oversteken:
via de Molenheide terug naar het fietspad langs de Kempenweg, route 20
Achter de benzinepomp rusten voor de handjes??
↑ Rechtdoor: rotonde oversteken, nog steeds fietspad langs Kempenweg
↑
bij 2* verkeerslichten, de snelweg oversteken: nog steeds fietspad langs Kempenweg
Rechtdoor:
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Linksaf:
Rechtdoor:
Linksaf:
Rechtsaf:

← Linksaf:
1e zijstraat: Wintelresedijk, Kempenweg oversteken: Pas op.
↑
Wintelresedijk na vele bochten volgen ook tussen de hekken door,
Rechtdoor:
gaat over in de Oirschotsedijk
Bij Y-sprong: Koffie drinken bij d'n Hût
← Linksaf:
Oirschotsedijk
← Linksaf:
Landardseweg
→ Rechtsaf:
fietspad op langs Landardseweg, dit fietspad volgen tot aan het kanaal
← Linksaf:
fietspad langs Spottersweg tot aan de verkeerslichten
→ Rechtsaf:
aan de overkant brug oversteken
Op de Slowlane rusten voor de handjes??
← Linksaf:
fietspad op langs het kanaal, volgen tot aan de Beatrixbrug
→ Rechtsaf:
fietspad langs Bataweg
← Linksaf:
bij verkeerslichten oversteken en de brug over:
← Linksaf:
Kon. Julianaweg-Zuid, wordt Wilhelminaplein, wordt Kon. Julianaweg
↑ Rechtdoor: rotonde oversteken naar Michiel de Ruijterstraat
→ Rechtsaf:
Kon. Emmalaan
↑ Rechtdoor: spoor oversteken naar de Leeuwerikstraat
← Linksaf:
Spinnerstraat
↑ Rechtdoor: Nazarethstraat
↑ Rechtdoor: door Boterhoek en passage naar de Ambacht voor de nazit

