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Woensdag 12 juni 2019. 
 

Route 7 ½ km. 
 
 

 Vertrek in de aangegeven richting (rechtsaf Het Gewad) 
 Linksaf Dorpstraat 
 2e linksaf Rapportstraat 
 Kerkakkerstraat en Europalaan oversteken 
 Einde weg rechts Kapteijnlaan 
 2e straat links Corvus 
 Einde straat rechtsaf Mullerlaan 
 1e straat links Van de Hulstlaan 
 Einde straat links Oortlaan 
 1e straat rechts Auriga 
 Einde straat links Sitterlaan 
 Na 20 meter voetpad op rechtsaf Park Vogelzang in 
 Bij splitsing voetpad links aanhouden 
 Na oversteken van gazon rechtsaf, pad gaat over in tegelpad 
 Einde tegelpad rechtsaf en linksaf De Steenzager in 
 Einde straat rechtsaf Nijverheidslaan 
 1e straat links De Klokkenmaker, langs winkelcentrum ’t Look 
 Einde straat rechts Ambachtslaan 
 Rechtdoor bij rotonde oversteken naar Het Struweel 
 Het Struweel tot aan flats de Wal/parkeerplaats bij flats 
 Voetpad rechtsaf langs flats over de Wal volgen tot aan schoolgebouw 
 Rechts om het schoolplein heen de Wal volgen en voetpad volgen richting zwembad Den 

Ekkerman 
 Voetpad volgen en oversteken naar Minneveld 
 Rechtdoor paadje in tussen Citypassage en gemeentehuis 

Rust bij Jamin 
 Vertrek in aangegeven richting, rechtsaf door het Citycentrum (niet de Citypassage) 
 Doorlopen tot einde Citycentrum en na The Post rechtsaf verlaten 
 Rechtsaf Bossebaan volgen tot rotonde Art4U 
 Rotonde ¾ oversteken en rechtsaf pad volgen 
 Einde pad rechts Van Aelstlaan 
 Na de bocht en MFA voetpad rechtsaf (Verrekijkerpad) 
 Einde voetpad linksaf 
 Bij rotonde rechtsaf en  rechts ventweg Sterrenlaan volgen, deze gaat over in de Sitterlaan 
 Einde Sitterlaan linksaf en voetpad langs Planetenlaan volgen 
 Voetpad gaat over in Herschelpad 
 Einde voetpad linksaf 
 Voetpad volgen tot Rapportstraat, rechtsaf 
 Europalaan en Kerkakkerstraat oversteken 
 Rechtsaf naar de Dorpstraat 
 2e rechtsaf Het Gewad 
 In de bocht rechtsaf het pad tussen de bomen door volgen naar de Plaatse 


