7,5 km donderdag
Start in aangegeven richting (linksaf het Gewad in)
Het Gewad gaat over in De Dam.
Einde van De Dam rechtsaf, de Plank.
De Plank gaat over in de Kromstraat.
Meester Rijkenstraat oversteken.
Europalaan oversteken.
Net voorbij Coppelmans rechtsaf het park in via voetpad.
Einde pad linksaf, Rapportstraat.
Einde Rapportstraat Kapteijnlaan oversteken en rechtsaf.
2e straat linksaf, Corvus.
Einde Corvus rechtsaf, Mullerlaan.
Tweede straat linksaf, de Mira.
Einde Mira linksaf, Oortlaan.
Tweede straat rechtsaf, Auriga (oversteken vóór van Hulstlaan).
Einde Auriga linksaf en meteen rechtsaf het park in (voetpad). (peil)
Bij T- splitsing voetpad rechts aanhouden.
Eerstvolgende pad links aanhouden.
Bij splitsing rechts aanhouden.
Einde van het park met de verkeerslichten de Sterrenlaan oversteken richting de Bossebaan.
Eerste straat de Bossebaan linksaf de Loop in.
In de bocht rechtsaf De Bussels in
De Bussels blijven volgen tot Burgemeester Elsenpark
In de bocht oversteken, Burgemeester Elsenpark en het voetpad rechtdoor volgen.
Einde van het park (na fontein) trottoir links aanhouden
Oversteken tussen gemeentehuis en parkeergarage richting de ingang van de City-centrum en
vervolgen naar het Meiveld (Jamin)
Rust
Vertrek in aangegeven richting (City Passage in)
Voor Ludiek linksaf.
City Passage uitlopen en rechts aanhouden in het City.

Einde van het City bij 't Kaashuis rechtsaf richting Bossebaan.
Rechtsaf, Bossebaan.
Bij verkeerslicht oversteken en rechtsaf richting muziekschool (Art4U)
Na rotonde links aanhouden Van Aelstpad. (peil)
Linksaf de Schimmerik. (peil)
Meteen rechtsaf, Papevoort.
Einde Papevoort rechtsaf, Lange Mees.
Einde Lange Mees linksaf, Goudenakkerstraat.
Einde Goudenakkerstraat rechtsaf, Lange Kruisweg.
Einde Lange Kruisweg linksaf, Cecilliastraat.
Ceciliastraat gaat over in De Groes.
Abdijlaan oversteken en Parklaan in richting Merefelt
Parklaan blijven volgen (gaat een stukje over in fiets- en voetpad) en in bocht links aanhouden
Parklaan.
Kerkakkerstraat oversteken en Frans Bekersstraat in.
Rechtsaf,Witherenstraat.
Linksaf, Pastorielaan.
Einde Pastorielaan rechtsaf, Dorpstraat.
Na huisnummer 24b linksaf Kloosterhof in en blijven volgen.
Einde Kloosterhof linksaf, Dorpstraat.
Dorpstraat draait naar links.
Dorpstraat bij friettent oversteken en rechtsaf het Gewad in.
Einde Gewad linksaf richting kiosk.
Einde route.

