
                          Fietstocht Buurtver. Oventje 10 juni 2014 

                               Deelname geheel op eigen risico 

        Zorg bij warm weer voor wat water,  er zijn onderweg drie pauzes 

      Bij vragen onderweg 0612212105 Wij wensen u een Prettige fietstocht    

 1-Vertrek bij café ’t Oventje links. 

 2-Einde rechts. 

 3-Let op!! Steek Boekelsedijk over. 

 4-Eerste verhardeweg rechts Landerlaan. 

 5-Einde weg links Belgenlaan. 

 6-Bij verkeerslichten Rondweg oversteken  en rechtsaf Bosdreef. 

 7-Bosdreef blijven volgen ,gaat over in Delstraat. 

 8-Eerste verharde weg rechts Voortweg. 

 9-Voortweg blijven volgen tot einde dan fietspad rechts Annaboulevard. 

    Let op!! Nistelrodeseweg oversteken en fietspad links.                     

10-Eerste weg rechts Looweg. 

11-Looweg volgen ,LET OP BIJ ROTONDE, neem fietspad Looweg 

12-Looweg gaat over in Karperdijk  

13-Tweede weg= fietspad links Kamerweg 

14-Bij splitsing rechts Beemdenweg 

15-Kruising rechts Lageburchtweg,gaat over in fietspad. 

16-Splitsing links ,fietspad blijven volgen. 

17-Brugje over rechts ,fietspad volgen. 

18-Einde fietspad links Hoogstraat. 

19- Splitsing rechts 1e wegrechts Honsrogstraat  g.o.in Nieuweveldenweg. 



20-Tweede weg rechts Meester Schendelerstraat 1e weg links. 

21-Einde weg rechts Past. Van Harenstraat 1e weg links. 

22-Krekelshofstraat 3. Koffie pauze, geniet van een welverdiend bakje  

      koffie of thee,en van de prachtige tuin. 

23- Na pauze rechts en weer rechts ,fietspad volgen 1e weg rechts 

      Duifhuizerweg, 2e  weg links Torenweg. 

24-1e Weg rechts Dorshout,splitsing rechts Eikenheuvelweg. 

25-Einde weg links Ruitersweg ,1e weg rechts is fietspad. 

26-Fietspad volgen tot over brugje dan rechts,en fietspad volgen  

      Tot Boekelsedijk dan rechts. 

27-Einde weg links Hoge Randweg, rotonde oversteken,Schoolstraat. 

28-Let op!!Rudigerstraat oversteken A.Willemsstraat,einde links Nieuwstraat. 

29-Splitsing rechts Wisselstraat,gaat over in Goorkensweg. 

30- Let op!!Erfstraat oversteken,gaat over in fietspad. 

31-Fietspad volgen tot Koperslagerstraat hier rechts,einde links. 

32-1e weg links Vliegeniersstraat,2e weg links Bovenstraat, 1e fietspad links. 

33-Fietspad volgen,Letop!! Patersweg oversteken Osseweg. 

34- Einde weg rechts,Langegoorstraat,Let Op!! Boekelsedijk oversteken. 

35-Eerste weg links ,Einde bij Café ’t Oventje. 

Geniet nog lekker na op het terras van een drankje en een hapje, en met een 

beetje geluk kunnen we vandaag nog  Oranje zien scoren en winnen. Bedankt 

voor u deelname, wij wensen u een fijne vakantie Onze volgende activiteit is 

op de burendag zaterdag 27 september samen met de Trent, Oventje en 

Graspeel jij komt TOG ook ,onder het motto  

                                         “KOPPEN BIJ ELKAAR” 


