
Start: op Raadhuisplein opstellen in groepen
↓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 (schuin rechts)
↓Linksaf: Doctor P.C. de Brouwerstraat (schuin links)
←Rechtdoor: G.A.E. Christstraat
↓Linksaf: Speelheideweg
←Rechtdoor: Over fietsbrug
←Rechtdoor: Hogekampenweg, deze blijven volgen
↑Rechtsaf: Oude Sonsedijk
↓Linksaf: Achterste Kampweg
↑Rechtsaf: Sonseweg, fietspad volgen tot na Oud Meer: 3.1 km
↓Linksaf: Sonseweg oversteken: Achterfietsers helpen met oversteken
←Rechtdoor: Dutmellapad en dit volgen
↑Rechtsaf: Gentiaan volgen over de brug over de A50
←Rechtdoor: Vogezenlaan
←Rechtdoor: Australiënlaan oversteken en rechtsaf naar Rijnlaan
↑Rechtsaf: na bocht nog steeds Rijnlaan
←Rechtdoor: doodlopende weg naar fietspad volgen langs Gentiaanlaan
←Rechtdoor: Afrikalaan oversteken
←Rechtdoor: fietspad volgen langs Gentiaanlaan tot aan rotonde
↑Rechtsaf: over 1/2 rotonde 
↓Linksaf: Thermaelaan, deze blijven volgen
←Rechtdoor: na de Dommel fietspad volgen langs Planetenlaan tot aan T-splitsing
↓Linksaf: bij Nijnselseweg Planetenlaan oversteken en schuin rechts naar 

Vresselseweg: Achterfietsers helpen met oversteken
↓Linksaf: aan einde: Oude Vresselseweg, deze als maar volgen: 3.9km

↓

Linksaf: fietspad op langs Lieshoutseweg: Achterfietsers helpen met 
oversteken

Best on Wheels: tocht naar Odendael, lange route 31.4km
Datum: 5 juni 2018

Voor route problemen: Frans Bergen: 06-10982665 of Ina Schottert: 06-14679493
Ligtvoet: 0881020120, Welzorg: 0900-0400097
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↑Rechtsaf: Eimbert
↑Rechtsaf: bij hoek Handelsweg fietspad op: Bolckpad, dit blijven volgen
←Rechtdoor: fietspad blijven volgen tot na brug over de Dommel
↓Linksaf: Everse Akkerpad tot doodlopende weg
↑Rechtsaf: fietspad op, let op paaltje
↓Linksaf: fietspad langs Eversestraat en A50 over
↓Oppassen: voor afslagen A50: Achterfietsers helpen
←Rechtdoor: rotonde linksom nemen, eerste afslag
↓Linksaf: fietspad op: Richting Eindhoven 16
←Rechtdoor: Eerschotsestraat
↓Linksaf: fietspad op, kruising oversteken
↑Rechtsaf: Kerkdijk Noord
↓Linksaf: Eerschotsestraat
←Rechtdoor: rotonde tweede afslag
↑Rechtsaf: Philippusstraat
↓Linksaf: Coeveringslaan,gaat over in Ameroyenhof
↓Linksaf: Neulstraat
↑Rechtsaf: Deken van Erpstraat
↑Rechtsaf: Meierij
↑Rechtsaf: Odendael en koffie drinken

Opstellen: Odendael
↓Linksaf: Meierij
↓Linksaf: Deken van Erpstraat
↓Linksaf: Neulstraat
←Rechtdoor: Dommel over: Klaverblad
←Rechtdoor: fietspad op
↓Linksaf: na brug fietspad op, nog steeds Klaverpad
↓Linksaf: fietspad langs Ollandseweg
↓Linksaf: fietspad langs Bobbenagelseweg
↓Linksaf: Liempseweg
↑Rechtsaf: Kremselen
←Rechtdoor: Kremselen volgen tot kruising Populierenlaan en deze oversteken
←Rechtdoor: Hazelaarstraat volgen tot Donderdonksedijk
↓Linksaf: Donderdonkse dijk
↑Rechtsaf: na 100m Ontginningsweg (fietspad)
↓Linksaf: Elsdonkseweg, fietspad blijven volgen

↑

Rechtsaf: fietspad Kanterseveldenweg volgen, Vleutstraat oversteken: 
Achterfietsers helpen met oversteken

←Rechtdoor: blijft Kanterseveldenweg, deze volgen, wordt Koppelstraat
←Rechtdoor: Ringweg oversteken: Achterfietsers helpen met oversteken
↓Linksaf: Hooiweg
↑Rechtsaf: Schansweg, wordt Steenovenseweg
↑Rechtsaf: fietspad langs Sint Oedenrodeseweg, A50 over
↓Linksaf: rotonde oversteken, derde afslag naar fietspad
↓Linksaf: Eindhovenseweg
↑Rechtsaf: fietspad op

Ga recht over de schuine stoeprand
←Rechtdoor: Kapelaan J.A. Heerenstraat
←Rechtdoor: Raadhuisplein
↑Rechtsaf: Gemeentehuisplein oversteken naar de Hoofdstraat
↓Linksaf: Hoofdstraat naar FF Anders voor de nazit
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