"Best om Wheels" route: de Stroom 3 september 2019

Lange route (28,6km)
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Ligtvoet: 0881020120, Welzorg: 0900-0400097
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op Raadhuisplein opstellen in groepen
Hoofdstraat met aangepaste snelheid
Hoofdstraat volgen tot over het spoor
Trekzaag gaat over in Paralelweg
Klompenmakerij (bouwweg)
bij rotonde ringweg oversteken naar St. Antoniusweg
Kapelweg, deze weg blijven volgen, wordt in Oirschot St. Anoniusweg
de Bollen
voor kapel rechtsaf Straten
fietspad door de velden
de Notel, deze weg blijven volgen
Oude Grintweg fietspad
bij de Bocht rechtsaf naar Hedel, Let op bij oversteken Oude Grintweg
Meierijsebaan
bij nr 3 linksaf, weg gaat over in fietspad
einde fietspad rechtaf Polsdonken
tweede straat rechts Krukkerd
eerste links 't Ven
Pandgat
Nieuwedijk
Broekstraat blijven volgen tot nr 25 a De Stroom (linkerkant weg)
vanuit de Stroom linksaf Broekstraat volgen
rechts Langendonksedijk (doodlopende weg gaat over in fietspad)
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einde fietspad rechts Heybloemdijk
Logtsebaan
Nieuwedijk oversteken naar Steenrijt
einde weg rechtsaf naar fietspad Let op bij oversteken Oude Grintweg
de Fransman
Oude Steeg gaat in bocht naar rects over in Termeidesteeg
einde weg links Lopensestraat
bij schuilhut rechtsaf zandpad
tweede zandpad rechtsaf (fietroute volgen)
einde zandpad rechtsaf Liempdsedijk
direct links Lieringsedijk
Hulskenshoek gaat over Driehoekweg en na bocht bij spoor in Broekstraat
Broekstraat maakt bocht naar Mosselaarweg en direct links weer Broekstraat
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Parallelweg bocht bij spoor en over Ringweg, weg blijven volgen
bij Oirschotseweg links over spoor naar Hoofdstraat
voorbij de kerk linksaf de Hoofdstraat
nazit bij FF Anders
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