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Donderdag 13 juni 2019. 
 

Route 7 ½ km. 
 

 
 Vertrek in aangegeven richting (rechtsaf Het Gewad) 
 Dorpstraat oversteken en rechtsaf 
 Linksaf Dreef 
 Einde straat rechtsaf Genderstraat 
 Via fietspaadje linksaf Kempenbaan 
 Op kruispunt linksaf De Run 
 Rechtsaf De Run 5400 
 Voorbij Kringloop De Kempen linksaf 
 Einde weg rechtsaf Dorpstraat 
 Bij stoplichten linksaf Burgemeester van Hoofflaan 
 Bij stoplichten bij Marvilde oversteken richting molen  
 Rechts voor de molen langs, over terrein van de “Windmolen” volgen 
 Einde weg linksaf Merefeltstraat 
 2e straat links Zoestraat 
 Oversteken Burgemeester van Hoofflaan rechtdoor naar Handwijzer, links langs 

Odeon 
 Einde straat linksaf Ceciliastraat 
 1e straat rechts Van Eijkstraat 
 Einde straat rechts De Borchgravestraat 
 1e mogelijkheid linksaf Brocxpad 
 Schuin naar rechts oversteken en Brocxpad rechtdoor vervolgen door park 
 Bij rotonde recht oversteken naar Oortlaan 
 1e straat links Mira 

Rust en Stempelpost grasveld/parkeerplaats Tweespan/Mira 
 Vertrek in de aangegeven richting (rechtsaf Van de Hulstlaan) 
 Einde weg linksaf Oortlaan 
 1e rechts Auriga 
 Schuin naar links oversteken en meteen rechts Park Vogelzang in 
 In het park links, links en meteen rechts 
 Einde pad linksaf Pottenbakker en blijven volgen 
 Rechtsaf Nijverheidslaan, uitlopen tot rotonde 
 Rotonde recht oversteken naar De Beemd 
 1e bocht De Beemd blijven volgen, 2e bocht rechtsaf Rietbeek (let op: pas in de 

bocht!) 
 Op splitsing linksaf Rietbeek blijven volgen 
 In bocht rechtsaf voetpad op 
 Linksaf Bossebaan 
 Ter hoogte van De Loop oversteken naar het park 
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 Linksaf en vervolgens rechtsaf het fietspad op 
 Rechtsaf Van Aelstlaan en doorlopen tot MFA Midden 
 Direct na MFA rechtsaf Verrekijkerpad (fietspad) 
 Einde pad linksaf en bij rotonde recht oversteken (Sterrenlaan volgen) 
 Bij volgende rotonde rechtsaf Mullerlaan 
 2e straat links Corvus 
 Einde rechtsaf Kapteijnlaan 
 Linksaf Rapportstraat, deze geheel uitlopen 
 Rechtsaf Dorpstraat 
 2e straat rechts Het Gewad 
 In de bocht links via het pad tussen de bomen naar de Plaatse 

 


