
Omschrijving
↓Linksaf: Richting richting Raadhuisplein
↑Rechtsaf: Achterom
↓Linksaf: de Jongestraat 2e links
↑Rechtsaf: Lidwinahof over fietspad
↓Linksaf: Mgr. Zwijsenstraat
↑Rechtsaf: Mgr. F.B.J. Frenckenstraat
↑Rechtsaf: Doctor H. Mollerstraat
↓Linksaf: Doctor P.C. de Brouwerstraat
↑Rechtsaf: Dr. P.C. de Brouwerstraat, gaat over in G.A.E. Christstraat
↓Linksaf: Speelheideweg
←Rechtdoor: Oude Rijksweg oversteken: Pas op!

←Rechtdoor: over fietsbrug van de A2
←Rechtdoor: Hogenkampenweg
↑Rechtsaf: Oude Sonsedijk
↓Linksaf: Achterse Kampweg
↑Rechtsaf: fietspad langs Sonseweg
↓Linksaf: Dutmellapad: Pas op Sonseweg oversteken!
←Rechtdoor: Dutmellapad blijven volgen tot aan de Soniuswijk

Best on Wheels tocht naar Judith: dinsdag 1 augustus

Lange route (32.1km)
Voor route problemen: Frans Bergen: 06-10982665 of Ina: 06-14679493

Ligtvoet: 0881020120, Welzorg: 0900-0400097

Richting



↑Rechtsaf: Soniuswijk, bocht volgen
←Rechtdoor: Ockhuizerweg, dus niet viaduct over
↑Rechtsaf: Airborneweg
↓Linksaf: Houtsestraat

Pauzeplek Rustplaats voor de handjes bij "PuurBrabant" aan linkerkant
→Terug: naar kruising
↓Linksaf: bij kruising: Airborneweg
←Rechtdoor: viaduct over en bochten volgen naar Sonseweg/Rooijseweg
↓Linksaf: fietspad langs Sonseweg
↑Rechtsaf: bij Lieshoutseweg oversteken
↑Rechtsaf: fietspad op langs Lieshoutseweg
↓Linksaf: na bedrijf Mazda van Jan Voets: Industrieweg
↑Rechtsaf: bij bord "Doorgaand verkeer", Industrieweg volgen
↓Linksaf: bij bocht met spiegel en bord Eimbert: Bolckpad op
↑Rechtdoor: fietspad steeds blijven volgen: route 31
↓Linksaf: na brug over de Dommel bij T-kruising: Everse Akkerpad, route 32
↑Rechtsaf: fietspad: route 32
↓Linksaf: fietspad naar viaduct over A50, route 32. Pas op: afslag oversteken
←Rechtdoor: fietspad blijven volgen langs de Noorderlijke Randweg
↓Linksaf: vóór de volgende rotonde 1e weg links: Groene-Woud
↑ rechts aanhouden bij Y-sprong: Sluitappel
↓ rechts aanhouden: Grote Doelenlaan
↓Linksaf: Lindendijk
↑Rechtsaf: Laan ten Bogaerde, direct links het fietspad op
←Rechtdoor: Dommelpark
↓Linksaf: brug over: Neulstraat tot aan de Markt
↑Rechtsaf: Heuvel, gaat over in Kofferen
←Rechtdoor: fietspad langs Boskantseweg tot bijna aan de Liempseweg
↓Linksaf: Lunchen bij Judith

Vanuit de Boskantseweg naar de Liempseweg
↑Rechtsaf: ná de Bobbelnagelseweg: Hulst, deze volgen
←Rechtdoor: gaat in bocht over in: Meulekensweg
↓Linksaf: Hezelaarsestraat, deze volgen
↑Rechtsaf: Roderweg

is hier een rustplaats voor de handjes??

↓Linksaf: Hamsestraat, deze volgen 
↑Rechtsaf: Vleutstraat
↑Rechtsaf: Kanterseveldenweg
←Rechtdoor: Vleutstraat oversteken: Pas op!
←Rechtdoor: Kanterseveldenweg, gaat over in Koppelstraat
←Rechtdoor: Ringweg oversteken: Pas op!
↓Linksaf: Hooiweg
↑Rechtsaf: Schansweg
↓Linksaf: Gunneweg
↑Rechtsaf: over fietspad Sint Oedenrodeseweg, deze volgen tot aan de rotonde
←Rechtdoor: rotonde oversteken, 2e afslag naar de Nieuwstraat
↓Linksaf: d'n Ekker: hier is de nazit

Opmerking: de gereden route wijkt af van de geplande route.


