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Start achterzijde parochiehuis.
Links parkeerplaats af.
Einde weg rechts af Dorpsstraat op.
Eerste weg rechts Zegendijk op.
Eerste weg links Waareise op.
Einde van de weg, rechts kerkepad op (Schoolpad)
Links aanhouden.
Rechtdoor Boekelderweg oversteken.
Bij T-splitsing pad rechts af Otterpad op.
Zegendijk oversteken, Otterpad volgen.
Na bocht links af, brug over Hemmelepad volgen.
Maatweg oversteken, pad blijven volgen.
Pad volgen, Boslaan oversteken.
Pad rechtdoor blijven volgen.(pompstationdijk).
Einde pad links af.
Eerste pad rechts af Kalverbrook in, richting knooppunt 27.
Kalverbrookspad blijven volgen.
Einde pad links af, Storckhorsterdijk op.
Storckhorsterdijk gaat over in Droebertweg.
Spoor over fietsen.
Na spoor rechtsaf Eimersweg op.
Eerste weg links af Molenweg op. (Klinkerpad eerste stuk).
Molenweg fietspad rechtdoor blijven volgen.
Harde weg oversteken (Droebertweg), volg rechtdoor fietspad Haardijk.
Einde pad rechtsaf harde weg op.
Einde weg links af Eefselerweg op, gaat over in Veldpapendijk.
Ruurloseweg oversteken Let op met oversteken!!!!!!
Na brug rechts af fietspad op de Slinge.
Einde pad rechts af Hartebroekseweg op.
Einde weg links af Borculoseweg op.
Ga voor garage Kolkman rechts af Het Blik op.
Einde weg rechts af Het Blik blijven volgen.
Met de bocht naar links.
Bij voetbalveldje fietspad op.
Bruggetje oversteken, fietspad rechtdoor blijven volgen.
Links langs kerkhof pad blijven volgen.
Bij harde weg oversteken richting busstation Marhulzenweg op.
Marhulzenweg blijven volgen.
Twente route oversteken, Marhulzenweg blijven volgen.
Slinge oversteken dan rechts fietspad op.
Fietspad blijven volgen, NIET rechts de camping op.
Fietspad gaat over in verharde weg.
Bij kruising rechts af Boerijendijk op.
Bij kruising rechts af Oude Winterswijkseweg op.
Na de brug links zie je de brandweer kazerne.

Pauze bij Brandweer kazerne Groenlo.
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Vanaf de brandweer kazerne links af richting Rabobank.
Weg blijven volgen tot na de brug.
Ga links af de Boompjeswal op.
Links langs snackbar Floor éénrichtingsweg in.
Weg oversteken, doodlopend pad in Schralenstein.
Einde pad links af (Marianum).
Eerste weg rechts af bij voorrangsweg bij Marianum (Lichtenvoordseweg) op.
Tweede weg links af Oude Aaltenseweg op (richting Vragender/Aalten).
Rechts af op eerst volgende fietspad bij bankje (oude trampad Lievelde/Groenlo).
Trampad blijven volgen.
Einde trampad links fietspad blijven volgen (is links af Brakerweg op).
Kruising rechtdoor Brakerweg volgen.
Einde weg rechts aanhouden.
Spoor oversteken en meteen rechts af fietspad op Kol’nboerpad.
Einde weg links af Lieveldeweg op.
Meteen eerste weg rechts Papenweg op.
De Stegge op, rechtdoor.
Na ongeveer 50 meter links fietspad op (Bloemempad).
Bij splitsing pad rechtsaf Smallendiek pad volgen.
Einde pad links af.
Eerste rechts Stikkemaatsdijk op.
Eerste harde weg links af.
Weg blijven volgen tot de brug.
Ga links de brug over (bijna einde van de weg).
Einde brugpad rechtsaf
Zandweg gaat over in harde weg, rechtdoor blijven volgen.
Bij zwembad Richterslaan oversteken.
Na voetbalveld rechtsaf raadhuisstraat op.
Weg blijven volgen tot aan de stoplichten.
Twente route oversteken.
Eerste weg links af Europaweg op.
Europaweg gaat over in Varsseveldseweg, rechtdoor blijven volgen.
Eerste doodlopende weg rechtsaf “op het Hulshof” op
Eerste pad links af Woltersveld op.
Einde pad rechtsaf.
Bij brug (veengoot) Manschotterweg oversteken, Slikkermanpad op.
Einde pad rechts af Stroetweg op.
Eerste pad links af Hazenpad op.
Kevelderstraat oversteken Hazenpad blijven volgen.
Bij splitsing (bruggetje) rechtdoor pad blijven volgen.
Bij harde weg rechts af Kevelderstraat op.
Eerste weg rechts af Harreveldseweg op.
Tweede weg links Schoppenweg op.
Rechts af Boersweg op.
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Eerst volgende pad rechts af, Peskespad op, rechts blijven volgen.
Splitsing pad links af, Korte Voare op.
Bij bruggetje links af.
Einde pad links af harde weg op.
Eerste weg rechts af Churchillstraat op.
Tweede straat links, Eisenhouwerstraat op.
Einde weg links.
Daarna rechts richting Parochiehuis.

