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Fietstocht Feestcommissie 30 april 2011 (30 km)
1. Parochiehuis verlaten en via de parkeerplaats rechtsaf (past. Zanderinkstraat)
2. Eerste weg links (de Haare)
3. Eerste weg rechts (Kleuterstraat)
4. Eerste fietspad links (Rollaspad)
5. Bij splitsing rechts aanhouden
6. Fietspad gaat over in klinkerweg
7. Bij T-splitsing links (Roldersweg)
8. Op T-splitsing rechts (Rouwhorsterdijk)
9. Eerste weg links (Vondermansdijk)
10. Bij T-splitsing links (Boschlaan)
11. Tweede weg rechts (Poelhutterslatdijk)
12. Na 100 meter links (Koemaatsdijk)
13. Bij T-splitsing links (Koolmansdijk)
14. Tweede weg rechts, voor de Koolmansdijk overgaat in zandweg)
15. Eerste fietspad links (Kalverbrookspad)
16. Pad volgen en bij fietspaal 97 rechts aanhouden.
17. Bij T-splitsing rechts (Hemmeledijk)
18. Eerste weg links (Grensweg)
19. Spoorbaan oversteken, eerste weg links,
20. Na 40 m links aanhouden (Veenweg)
21. Eerste weg rechts
22. Voorrangsweg (Ruurloseweg) oversteken
23. Over de brug links (Bumptmansweg) en links aanhouden
24. Bij T-splitsing links (gaat over in Hemminksweg)
25. Voorrangsweg schuin oversteken en fietspad nemen (de Slinge)
26. Na brug over de Slinge rechts aanhouden
27. Einde pad rechts brug oversteken en meteen links en pad langs de Slinge volgen
28. Bij de volgende brug links de verharde weg nemen – lange route gaat hier rechts
(Lintveldseweg)
29. Lintveldseweg volgen, gaat over in Hoge Scheiddijk en links aanhouden
30. Eerste weg rechts (Broekweg) en harde weg volgen
31. Bij T-splitsing rechts (Branderveenweg)
32. Pauze bij familie Klein Holkenborg, Branderveenweg 2, Ruurlo
33. Vanaf pauzeplek rechtsaf de weg vervolgen
34. Bij T-splitsing links (Goudvinkendijk)
35. Eerste weg links de voorangsweg (Groenloseweg) oversteken
36. Rechts aanhouden en na 50 meter links (Foekendijk)
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37. Tweede weg links – lange route gaat hier rechts (Slootsdijk)
38. Eerste weg rechts (Koedijk)
39. Eerste verharde weg links (Hulshofweg)
40. Bij T-splitsing rechts en meteen weer links (Wilgendijk)
41. Bij T-splitsing rechts (Wilgendijk)
42. Bij T-splitsing links (Kunnerij)
43. Eerste fietspad rechts (Schoolpad)
44. Bij splitsing van fietspaden rechts aanhouden
45. Schoolpad volgen tot bij de school
46. Bij einde fietspad links
47. Zegendijk oversteken (de Haare)
48. Vierde afslag rechts (past. Zanderinkstraat)
49. Na 100 meter links Parochiehuis
50. Bestemming bereikt, ga nog niet meteen naar huis want u hebt nog een consumptie te goed
Wij hopen dat u van de fietstocht hebt genoten en u volgend jaar met koninginnedag opnieuw te mogen
begroeten,
Feestcommissie Zieuwent
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