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Fietstocht Feestcommisie  Zieuwent 30 april 2010  (± 45 kilometer) 
 

* Vertrek ’t Witte Paard.                                             r.a.=rechts af 
*   Kennedystraat richting Werenfriedstraat.        l.a.=links af 
*  Einde weg r.a.                                                               r.d.=rechtdoor 
*  Fietspad l.a.                                                                   v.r.w.=voorrangsweg 
*  Na bruggetje l.a. 
*  Bij kerkhof r.a. (Schoppenweg). 
*  Bij fietspad l.a. (sprenkelderpad) 
*  Einde fietspad l.a. 
*  1e weg r.a. (Doorndijk). 
*  Bij kruising Kroosdijk r.d. 
*  Einde fietspad schuin oversteken naar Reimespad. 
*  Einde fietspad volg Seesinkpad. 
*  Einde Seesinkpad r.a.  
*  Kruising r.d. (richting Varsseveld). 
*  Kruising l.a. (Molenweg). 
*  Kruising l.a. (Bosboombroekerweg). 
*  1e zandweg r.a. (voor huisnr. 7) 
*  Gaat over in verharde weg. 
*  Einde weg l.a. 
*  In de bocht r.a. (Koolweg) 
*  Kruising r.a. (Spiekersweg) 
*  Kruising r.d. 
*  Weg rechts volgen (Munstermansweg) 
*  Bij driesprong weg links aanhouden. 
*  Einde weg l.a. (Hogeweg). 
*  Bij v.r.w. recht oversteken (pas op drukke weg). 
*  Volg enkele kilometers het pad langs de beek. 
*  Einde fietspad r.a.(Halseweg). 
*  2e zandweg l.a. (Ehringveld). 
*  Ehringveld blijven volgen  
*  Einde zandweg r.a. langs stal Hofs (Bruggenweg). 
*  Kruispunt r.a. (Stadsheidelaan). 
*  Driesprong links aanhouden. 
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*  Einde weg r.a. (Westendorpseweg) 
*  Bij kruising r.d. (Lankerdijk). 
*  1e weg l.a. (west Noorderbroekweg). 
*  Bij driesprong r.a. (marssestraat). 
*  1e weg l.a. (Oude Maatje). 
*  Bij driesprong Oude Maatje volgen. 
*  Voor v.r.w. r.a. fietspad op richting Varsseveld. 
*  Na ± 200 meter v.r.w. l.a. oversteken (Spiekermanweg). 
*  Bij driesprong links aanhouden. 
*  Kruising l.a. (Kuenenweg). 
*  Pauzeplaats bij huisnr. 2/2a (alleen op 30-04-2010) 
*  Pauze plaats verlaten en r.a. slaan. 
*  Einde weg l.a. (Landstraat) 
* 1e zandweg r.a. (Stuifveenweg). 
* Rechts aanhouden.   
* Kruispunt l.a. (Aaltensweg). 
* Deze gaat over in een klinkerweg. 
* Kruispunt oversteken en de Aaltenseweg vervolgen. 
* Kruising met Fortstraat r.d. de Aaltenseweg vervolgen. 
* Voorrangsweg r.d. (Halleheideweg). 
* Kruising r.d. (Kuiperstraat). 
* Kruispunt r.a. (Priesterinkdijk) fietsknooppunt 4 . 
* Bij vijfsprong 2 e  afslag links (Wolfersveenweg). 
* 1e weg r.a. (Hobelmansdijk). 
* 1e weg l.a. (Dwarsdijk). 
* Kruising r.d. (Dwarsdijk). 
* 1e weg r.a. (Petersdijk) 
* Eindeweg r.a. (Veengoot). 
* Deze gaat over in een zandweg/fietspad. 
* En gaat weer over in een verhardeweg. 
* Einde van de weg r.a. (Halleheideweg). 
* Bij school l.a. (Heurneweg). 
* Einde weg l.a. (Halsedijk). 
* R.a. fietspad op (’t Fort). 
* Einde fietspad l.a.  
* R.a. fietspad op (Pieperdiekske) 
* Eind fietspad r.a. 
* Na ± 200 meter l.a. Koediek 
* Einde pad l.a. 
* Bij fietspad r.a. (Möllasdiek) 
* Verharde weg r.d. (Boersweg) 
* R.a. fietspad volgen. 
* Eind fietspad r.a. 
* Bij driesprong l.a. Fietspad op. 



Voor meer informatie surf naar   WWW.FCZIEUWENT.NL 

* Bij voetbalveld l.a. bruggetje over. 
* Einde fietspad r.a. (Werenfriedstraat). 
* 1e weg l.a. Kennedystraat. 
* Einde fietstocht bij aankomst ’t Witte Paard. 
 


