Fietstocht Buurtver. Oventje Zondag 28 juni 2015
Deelname geheel op eigen risico
Bij vragen onderweg 0612212105 Wij wensen u een prettige fietstocht.
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Start kiosk Oventje rechts en daarna links Voor-Oventje.
In bocht rechts af, Achter-Oventje.
Bocht rechts aanhouden en meteen links.
Kruising links Milsebaan.
Kruising Trentsedijk oversteken, gaat over in fietspad.
Rotonde M.Peelweg bij fietspad oversteken Udensedijk.
In bocht rechts Koestraat.
Voor brugje links fietspad in.
Bij verharde weg rechts bruggetje over Peelkanaal over, na ca. 100 m
is de ranjastop (Nieuwenhofweg)
Terug naar bruggetje Peelkanaal over fietspad rechts en die blijven
volgen, LET OP!! Langenboomseweg oversteken.
Fietspad volgen, bij splitsing fietspaden links, einde links Snipweg.
2e weg rechts Leeuwerikstraat, 1e weg links Genieweg.
3e weg links Kampweg, gaat over in Meeuwstraat.
1e weg rechts Korhoenderstraat.
1e weg rechts Kampweg en bij 2e splitsing links Spechtstraat.
Einde weg links Sperwerstraat, dan 1e weg rechts Reigerstraat.
Splitsing links Uilweg.
Uilweg volgen en ca. 300 m voorbij de Valkhoeve bij knooppunt bord
57, langs slagboom bosweg in.
Na poortje links fietspad op.
Na 2e poortje uit links en na 50 m poortje rechts in.
Bij poortje uit, rechts 1e weg links Dijkweg.
Einde links en dan fietspad in rechts aanhouden en dan links fietspad
aanhouden.
Einde fietspad links.
2e weg rechts Esdoornlaan, gaat over in Berkenlaan.

25 1e weg rechts Dennendijk , net voor begin fietspad rechts de pauze
plaats
Tijd voor een bakkie leut of iets fris en een lekkere koek. We zijn te gast
bij scouting Langenboom, geniet van hun gastvrijheid en houdt het
netjes.
Na pauze:
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Rechts fietspad Dennendijk op.
Voor ronde loods links grindweg in.
LET OP!! Eikenlaan oversteken en Hogesteenweg in.
1e weg links Reekseweg.
Einde weg Zeelandseweg rechts.
1e weg rechts Vliesweg, blijf Vliesweg volgen tot deze overgaat in
Logtschedijk.
1e weg links Heihorst.
LET OP!! Langenboomseweg oversteken Heihorst.
Kruising rechts Graspeel, gaat over in Verbindingsweg.
Bij splitsing rechts Voor-Oventje.
2e weg rechts einde fietstocht bij café ‘t Oventje.

Bedankt voor u deelname.
Met de blauwe munt kunt u een drankje, en met de oranje munt een
hapje bestellen, dus geniet nog lekker na met en drankje en een hapje en
wij wensen u nog een mooie zomer toe.
Bestuur Buurtvereniging Oventje

