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Fietstocht 25 kilometer
1. Start voorkant Parochiehuis en ga links af de Dorpsstraat op.
2. Eerste fietspad links af Rolderspad.
3. Volg Rolderspad en houdt op de splitsing links aan.
4. Einde Rolderspad links af de Rouwhorsterdijk op.
5. Ga gelijk rechts af de Hellerweg op.
6. Eerste fietspad links af Otterpad.
7. Steek de Ottersweg over en vervolg het Otterpad.
8. Eerste pad rechts af Hemmelepad.
9. Pas op!!!Steek de Boschlaan schuin over en ga de
Pompstationdijk op.
10.Einde Pompstationdijk links af en ga de Koolmansdijk op.
11.Ga eerste pad rechts af Kalverbroeksdijk op.
12.Houdt rechts aan en vervolg Kalverbroeksdijk.
13.Steek de Storckhorsterdijk recht over en volg de Landmeter Wittweg.
14.Ga einde Landmeter Wittweg rechts af de Stegge op.
15.Houdt rechts aan de Stegge op en ga links af het Bloemendalpad op
houdt op de splitsing links aan!!.
16.Ga einde Bloemendalpad links af Kloezedijk op.
17.Ga einde Kloezedijk links af de Lievelderweg op (Pas op!!!)
18.Ga de derde afslag rechts af de Bergstraat op.
19 Ga buiten het dorp links af de Kloosterstraat op.
20.Ga in de bocht links af de Brakerweg op.
21.Neem de tweede afslag rechts en ga het Trampad op.
22.Neem de derde afslag links en ga de Slatmansweg op.
23.Steek de Lievelderweg over (Pas op!!!) en vervolg de Slatmansweg.
24.Ga in de bocht links af de Oude Papendijk op.
25.Houdt de Oude Papendijk rechts aan.
Voor meer informatie surf naar
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26.Ga op de kruising rechts af de Eefselerweg op.
27.Volg de Eefselerweg, hij gaat over in de Veldpapendijk.
28.Ga voor de Ruurloseweg links af de Paralelweg op.
29.Neem de eerste weg links af en ga de Schuurmansweg op.U vindt na
200 meter de pauze plaats.
30.Vervolg de Schuurmansweg en ga in de bocht rechts af de Veenweg op.
31.Pas op bij het oversteken van de Zieuwentseweg en vervolg de
Veenweg.
32.Ga einde Veenweg rechts af de Kempersweg op.
33.Ga eerste zandweg links af de Rentingsweg op.
34.Einde Rentinksweg recht af en ga de Beedslatsweg op.
35.Eerste zandweg links af en ga de Broekweg op.
36.Ga einde Broekweg rechts af de Waterdijk op.
37.Einde Waterdijk links af de Groenloseweg op (Parallelweg)
38.Ga de eerste weg links af en ga de scheiddijk op.
39.Neem de eerste weg links en ga de Bedelaarsdijk op.
40.Neem het eerste zandpad rechts en ga de Verkavelingsweg op.
41.Ga einde Verkavelingsweg rechts af de Koolsweg op.
42.Ga rechtdoor Koolsweg wordt Wilgendijk.
43.Eerste weg rechts af (doodlopend) en ga over de brug,
wordt Lanthersweg.
44.Steek de Kunnerij over, wordt Benninksweg,
Benninksweg gaat over in Grobbenweg.
45.Ga eerste fietspad links af het Rondeelspad op.
46.Houdt rechts aan wordt Schoolpad.
47.Ga einde Schoolpad links af de Waareise op.
48.Ga einde de Waareise rechts af de Zegendijk op.
49.Ga einde Zegendijk links af en u nadert het eindpunt.
50.Linkerzijde het Parochiehuis.
51.Eindpunt fietstocht 2017.
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