
                          Fietstocht Buurtver. Oventje 1 juli 2018 

                               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 gezellige fietstocht. 

1-   Start Kiosk links en 1e grindweg  links. 

2-    LET OP!!.Steek Boekelsedijk over. 

3-    Einde weg rechts dan 1e weg links. 

4-    Einde weg rechts , en einde weg rechts 1e weg links . 

5-    Let op!! Steek rotonde over dan rechts Straatsven.. 

6-   Einde weg links Tweehekkenweg ,meteen rechts Zevenhuis. 

7-    2e weg links volg Weversweg gaat over in fietspad.  

8-    Bij kruising fietspaden rechts Udensedreef. 

9-    Einde weg rechts LET OP!! Oversteken bij verkeerslichten meteen rechts   

Waalstraat. 

10-  In bocht links Waalstraat 1e kruising rechts De louwstraat. 

11 1e weg links Industriepark links volgen, gaat over in fietspad. 

12-  Einde weg links Pastoor v Winkelstraat, eerste weg rechts Lorskensstraat. 

13- 1e weg rechts ’t Oliemeulen einde weg rechts Middelstraat. 

14-  1e weg links Herpensepad einde weg rechts Erfdijk. 

(Je kan na plm 500 m bij cultuurbordje 8 rechts ook het poortje door en over het Lindenpad fietsen andere 

kant poortje uit en doorgaan met punt 15,let wel dit kan niet met driewielers o.i.d.) 

15-  Splitsing rechts Erfdijk, splitsing links Elsstraat. 

16-  Einde weg rechts Hamelspoelweg. 

17-  Bij kruising links Wooijstraat onze pauze is bij 4a . 

       Na 17 km tijd voor een kopje koffie of thee met koek of en iets fris.  

U kunt hier de oranje munten gebruiken. 

 

 



 

 

 

18- Na de pauze links Wooijstraat .  

19-  1e weg rechts dan weer 1e weg rechts Hertogstraat.                   

20-  Let op!! Voor rotonde links fietspad rotonde Dorpenweg 

       oversteken ,Vingelenweg. 

21-  Einde wegrechts Oude Graafsestraat, gaat over in Oude Maasdijk. 

22-  Bij splitsing rechts De steeg, gaat over in Noordhoek.        

23-  Noordhoek gaat over in Monseigneur Borretstraat volg tot rotonde. 

24-  Let op!! Let op!! Rotonde oversteken meteen fietspad rechts. 

25-  Kruising links Rustvenseweg volg deze, gaat over in Rusven . 

26-  Rusven gaat over in Kreitsberg rechts aanhouden. 

27-  Let op!! Rotonde oversteken 1e weg links Kleine graspeel. 

28-  1e weg rechts Kleine graspeel,1e weg rechts Langenboomsweg fietspad. 

29-  Rotonde links Vensteeg volg tot einde,links Kortedijk . 

30-  1e weg rechts Groesplak ,volg 95. 

31-  Einde weg rechts Verbindingsweg.    

32-  Bij splitsing rechts aanhouden Voor-Oventje. 

33- 2e weg rechts.  

34-  Einde Café ’t Oventje ,bedankt voor u deelname en geniet  

       nog van een drankje. Hier kunt u de blauwe munt voor gebruiken. 

           Buurtvereniging Oventje wenst u alvast een fijne vakantie!!  

 

        

 

 


