Fietstocht Buurtver. Oventje 23 juni 2019
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 rechts en meteen links.
2- Links Verbindingsweg, 1e verharde weg links, gaat over in grindpad.
3- Volg knp 96 ,einde weg links 1e weg rechts vensteeg .
4- Volg Vensteeg tot rotonde dan rechts Langenboomseweg.
5- Bij bordje “Heemhuis” links Kleine Graspeel.
6- Volg Kleine Graspeel tot Kerkstraat dan Rechts.
7- LET OP!! Bij rotonde oversteken dan meteen rechts Logtschedijk.
8- Kruising oversteken, vervolg op Logtsedijk
9- volg gaat over in Vliesweg.
10- Bij kruising recht door gaat over in Hogesteenweg .
11- Kruising rechtdoor, zandpad blijft Hogesteenweg
12- Bij splitsing links fietspad knp. 83op.
13 - Einde fietspad rechts Zandvoortsestraat.
14- Eerste weg links Lageheiweg ,einde weg rechts Schrijfakkerweg.
15- LET OP!! Hogeweg oversteken ,Riekweg einde weg rechts Karweg.
16- Karweg gaat over in fietspad volg pad tot Campagnelaan links.
17- Bij Mariakapel links aanhouden gaat over in Kammerbergweg.
18- Bij slagboom poortje door. Gaat over in Meisevoort ,.
19- Brug over rechts Tongelaar , bij kasteel de bocht mee naar rechts
volgen
20- Brug over, 1e weg links Vaardijk .
21- Einde weg linksVissteeg ,2e weg (zand) rechts Achterdijk.

Volg Achterdijk ,Let Op!!Beerseweg oversteken. Bij nr. 32a
tijd voor een kopje koffie met koek of en iets fris.
We zijn te gast bij “De lage raam” echte Uiventjese.
22- Na de pauze rechts en 1e weg rechts Wollenbergseweg.
23-Splitsing links Kolkweg, dan 1e weg rechts Brandsestraat.
24-Volg Brandsestraat tot Schoolstraat dan links.
25-Bij spoor fietspad rechts.
26-Einde fietspad (bij kunstwerk opgekruld spoor) links Let op met oversteken!
27- 1e weg rechts Nieuwenhofweg.
28- Brug over en meteen links fietspad.
29-Einde fietspad rechts Koestraat.
30- Kruising links Udensedijk.
31- Bij rotonde oversteken en neem Millsebaan .
32- Bij kruising rechts Trensedijk.
33-Eerste verharde weg links Bovenste Trent.
34-Volg Bovenste Trent tot kruising neem rechts Achter Oventje.
35-Rechts aanhouden Achter Oventje.
36- Bij splitsing Links Voor-Oventje.
37- 2e Weg rechts.
Einde fietstocht bij Café ’t Oventje.
Bedankt voor u deelname
Geniet nog van een drankje en muziekje op het terras .
Graag tot onze volgend activiteit

