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Vrijdag 14 juni 2019. 
 

Route 7 ½ km. 
 
 

 Start in aangegeven richting (rechtsaf Het Gewad) 
 1e linksaf De Achterstraat 
 De Plank oversteken naar De Brug/Het Schoor 
 Het Schoor volgen 
 Tussen de huizen rechtsaf Het Schoorpad richting Rosep 
 Einde pad linksaf Rosep 
 1e linksaf, blijft Rosep,  
 Links aanhouden, gaat over in Tongelreep 
 Tongelreep helemaal aflopen tot splitsing 
 Linksaf Keersop 
 Linksaf Pegbroekenlaan 
 Meteen rechtsaf Donge, voetpad omhoog volgen 
 1e rechts Dieze 
 Weg Dieze blijven volgen 
 Einde straat linksaf Korze 
 Ter hoogte van hockeyvelden rechtsaf pad Mark (let op: dit is verder dan de straat 

Mark) 
 Uitlopen, op T-splitsing links en met de bocht mee naar rechts (blijft Mark) 
 Einde straat linksaf Pegbroekenlaan 
 Rotonde oversteken richting de Kempen Campus 
 Fietspad op en rechts aanhouden 
 Wordt achtereenvolgens Cees Slegerspad en Grote Kerkepad. Fietspad blijven 

volgen! 
 Oversteken bij Coppelmans, richting voetpad Europalaan (niet op het fietspad)  
 4e rechts Rapportstraat 
 1e links Kerkakkerstraat 

Rust speeltuintje en stempelpost 
 Starten in aangegeven richting (Kerkakkerstraat vervolgen) 
 1e linksaf Pastorielaan 
 Europalaan oversteken, gaat over in Abdijtuinen 
 Linksaf Sterrenlaan en via fietspad linksaf naar Kapteijnlaan 
 2e straat rechts Corvus 
 Einde rechts Mullerlaan 
 1e links Van de Hulstlaan 
 Rechtsaf Oortlaan 
 Bij rotonde oversteken naar parkeerplaats MFA Midden 
 Doorlopen naar achterzijde parkeerplaats, trap op en rechtsaf 
 Linksaf Brocxpad (fiets- en voetpad)  
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 Rechtsaf Van Aelstlaan 
 Deze blijven volgen (rechts aanhouden) 
 Ter hoogte van de basisschool Parasol linksaf Schotelmanstraat 
 4e straat rechtsaf Ceciliastraat 
 vervolgen naar Groes en Abdijlaan oversteken 
 Parklaan in en uitlopen via fietspad 
 Links aanhouden Parklaan, loopt over in Frans Bekersstraat 
 Bij rotonde rechtsaf Dorpstraat, volgen tot Albert Heijn 
 Rechtsaf Rapportstraat, vervolgen naar schoolplein 

Verzamelen Intocht MFA Zuid 
 


