Best on Wheels: tocht Krakenburg, lange route: 26.5km
Datum: 7 augustus 2018, bij slecht weer wordt de route ingekort.
Bij route problemen: Frans Bergen: 06-10982665 of Ina Schottert: 06-14679493
Ligtvoet: 0881020120, Welzorg: 0900-0400097
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op Dorpsplein opstellen in groepen
richting Raadhuisplein
Achterom
de Jongestraat 2e links
Lidwinahof over fietspad
Mgr. Zwijsenstraat
Mgr. F.B.J. Frenckenstraat
Doctor H. Mollerstraat
Doctor P.C. de Brouwerstraat
Dr. P.C. de Brouwerstraat, gaat over in G.A.E. Christstraat
Speelheideweg
Oude Rijksweg oversteken naar fietsbrug A2: Achterfietsers helpen mee
naar Hogekampweg
Oude Sonsedijk
Achterste Kampweg
Fietspad langs Sonseweg, deze blijven volgen, gaat over in Bestseweg
bij Stoplichten A50 afslag oversteken
bij rotonde
bij einde fietspad en witte villa: Larikslaan
Berkenlaan, deze volgen.
bij Y-splitsing en witte villa huisnr. 5: naar Sparrenlaan
Zandstraat, deze volgen. Gaat in bocht over in Taylorstraat en Raadhuisplein
Pas op: Nieuwstraat oversteken naar fietspad via zebrapad: Achterfietsers helpen mee
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Markt, gaat over in Dommelstraat
Einde weg met Wilhelminalaan oversteken naar fietspad
bij einde fietspad: Oranjestraat
Na bocht: Leeuweriklaan
bij splitsing: Dommelpas op
bij hertenkampje
Dommelpas verder volgen en Dommel oversteken
Aan einde Doormanlaan, deze volgen na de bocht
bij kruising met Piet Heinlaan/Hubertuslaan: Van Gentlaan, bocht volgen tot Tkruising
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Klein stukje Asteroïdenlaan
Nijnselseweg
bij Planetenlaan oversteken en rechtsaanhouden naar Planetenlaan 7-15
bij T-kruising Oude Vresselseweg
bij kruising met punaise: Mosbulten
bij Y-splitsing met punaise nog steeds Mosbulten volgen.
na bocht nog steeds Mosbulten
bij Y splitsing: de Kuilen
bij Y splitsing: nog steeds de Kuilen
bij kruising met Lieshoutseweg naar Olen, deze volgen tot links de Krakenburg
bij Y-splitsing met bord "Stad van Gerwen", is nog steeds Olen
parkeren bij de Krakenburg
bij de Krakenburg
Olen naar kanaal
Weverse Kanaaldijk
brug over naar de andere kant van het kanaal
na brug naar beneden en direct linksaf: Stad van Gerwen
weg blijven volgen, alle straten heten daar Stad van Gerwen: route 73
bij bord Doorlopende weg, route 73. Gaat over in Nieuwe Dijk: route 74
direct bij Y-splitsing rechts aanhouden: nog steeds Nieuwe Dijk, gaat over in de Rullen:
route 74
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bij Y-splitsing rechts aanhouden: nog steeds Rullen, route 74 niet meer volgen
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Rechtsaf:
bij Y-splitsing met picknicktafel rechts aanhouden: Rullen gaat over in Laar
Rechtdoor: na kruising: weer Nieuwe Dijk, route 80
Rechtsaf:
einde weg fietspad op: Broekdijk, gaat over in Eikelkampen, dan Hooidonk, deze
blijven volgen tot kanaal
Linksaf:
fietspad op langs kanaal: Kanaaldijk-Zuid
Opletten
Einde fietspad met driehoekversperring
Linksaf:
bij driehoekversperring: Driehoek, deze volgen tot rotonde
Rechtdoor: over de rotonde naar Ekkersrijt
Rechtsaf:
1e weg: nog steeds Ekkersrijt tot aan kanaal
Rechtsaf:
bij kanaal
Linksaf:
brug oversteken
Linksaf:
na de brug: Kanaaldijk-Noord: route 10
Rechtdoor: viaduct van de A50 onderdoor
Linksaf:
brug over naar de andere kant van het kanaal
Rechtsaf:
bij paaltjes naar fietspad: Kanaaldijk-Zuid, deze volgen tot fietsbrug
Rechtsaf:
fietsbrug over kanaal: route 11
Linksaf:
oversteken naar fietspad langs NCB-weg
Rechtaf:
Boslaan Zuid: route 17
Linksaf:
bij kruising met fietspad: Hogekampenweg
Rechtdoor: Oude Rijksweg oversteken naar Speelheideweg: Achterfietsers helpen mee
Rechtsaf:
G.A.E. Christstraat, gaat over in Doctor P.C. de Brouwerstraat
Rechtsaf:
schuin naar Doctor Mollerstraat
Linksaf:
schuin naar Mgr. Zwijssenstraat
Rechtsaf:
doorsteek naar Lidwinahof
Linksaf:
De Jongestraat
Rechtsaf:
Achterom
Einde:
nazit bij FF Anders

