Fietstocht +/- 40 km feestcommissie Zieuwent 2013

la-linksaf
ra-rechtsaf
ro-rechtover

1.start dorpsstraat 34 richting de kerk
2.bij kerk ra

harreveldseweg

3.eerste weg la

de steege

4.eerste weg ra

antoon mollemanhof

5.t splitsing la

antoonmollemanhof

6.t splitsing la

antoonmollemanhof

7.gelijk ra zandpad

hazenpad

8.na bruggetje links aanhouden
9.harde weg oversteken

kevelderstraat

10.einde zandpad ra

stroetweg

11.eerste zandpad la

sikkermanspad

12.harde weg oversteken

bekkendiek

13.zandpad volgen en fietsbrug oversteken
14.einde zandpad la
15.gelijk weer la
16.eerste weg ra
17.pasop gevaarlijke oversteek
18.naam wordt veenweg

de riette

19.weg vervolgen langs beek op
20.veenweg wordt zilverbekendijk
21.eerste zandweg ra
22.t splitsing ra

lombokweg
de riette

23.na 50 meter la
24.kruising ro richting knooppunt 39
25.t splitsing la
26.eerste weg ra

veenweg

27.veenweg volgen
28.veenweg blijven volgen
29.voor stuw pallandtbrug ra fietspad
30.fietspad langs beek volgen
31.einde fietspad la
32.bij stoplichten oversteken
33.ra nog een keer oversteken
34.la

vlakkeeweg

35.ra vlakkeeweg bij nr 8-10
36.voorrangsweg oversteken en ra fietspad
37.na brug la noordelijke slingepad
38.fietspad helemaal affietsen
39einde fietspad ra

halseweg

40.kruispunt ro

molenweg

41.la fietspaadje

lankerseweg

42.kruispunt ro
43.einde fietspad ra richting knooppunt 10
44.voorrangsweg oversteken
45.pause bij fam wolsink

46. weg vervolgen
47.eerste weg la

aaltenseweg

48.kruising ra

kuiperstraat

49.driesprong la

wolversveenweg

50.kruispunt ro wolversveenweg blijven volgen
51.in bocht wolversveenweg blijven volgen
52.bij voorrangsweg schuin links

berkendijk

53.kruispunt in bos ra

oude ruurloseweg

54.gaat over in oude zelhemseweg
55.oude zelhemseweg blijven volgen
56.harde weg ro blijft oude zelhemseweg
57.oude zelhemseweg blijven volgen
58.bij bordje sikkelerweg ra over de brug
59.links aanhouden over nog een brug
60.kruispunt ra

rommelderdijk

61.zelhemseweg oversteken en recht door

spijkerdijk

62.gaat over in zandweg
63.einde zandweg ra

haarweg

64.la

elzenboomweg

65.kruising la

tolhutterweg

66.ra

arfmanssteeg

67.ra

scholtenweg

68.ra

batsdijk

69.la

foekendijk

70.ra

kaaldijk

71.einde weg ra

koedijk

72.eerste weg la richting heeren van reurle
73.einde weg ra

scheiddijk

74.la

wilgendijk

75.t splitsing ra

wilgendijk

76.t splitsing la

kunnerij

77.ra

schoolpad

78.na brug ra
79.bij driesprong links aanhouden
80.harde weg oversteken
81.schoolpad volgen tot bij de school
82.la

waareise

83kruispunt ra

zegendijk

84.t splitsing la

dorpsstraat

85.eindpunt parochiehuis

