Routebeschriiving OCW fietstocht 1. Koningsdag?;7 april 2A2L
omgeving Reutum-Tubbergen-vasse. Afstand naar keuze 25 of 40 km.

1. Achterzijde parkeerplaats van Olffen verlaten en oversteken.
2. Ariensstraat volgen, T splitsing rechtsaf en vervolgens linksaf Beltstraat.

3. Kruising oversteken en fietspad Wenshofsteeg volgen.
4. Bij Mariakapel rechts aanhauden en vervolgens Bornsestraat oversteken.
5. We gaan de eerste weg rechtsaf Stempelsdijk en over de brug linksaf.
6. Bij ') 92" rechtsaf het fietspad blijven volgen.
7. Einde fietspad recht oversteken Scheutenweg.
8. Voorrangsweg {voorzichtig} oversteken en op T splitsing linksaf.

9. Na het kanaal

de eerste weg rechtsaf Stroveldsweg.
10. We slaan de eerste zandweg linksaf Stouweweg en volgen het fietspad.
11. Op Y splitsing rechtsaf Haarlefertsweg volgen.
12. Vlak voor Reutum slaan we linksaf en fietsen over de Sluttenweg.
13. Voarrangsweg oversteken en Reutummerweg volgen.
14. Na camping aan de linkerkant bij Gerco Schroder rechtsaf Arkeweg.
15" Op T splitsing rechtsaf en vervolgens linksaf Tibsweg.
16. Op T splitsing rechtsaf de Schouwdijk volgen.

Fietst u 25 km of gaat u voor de 40 km.
Fietst u de 40 km dan gaat u rechtdoor bij het Ladderken en vervolgens
verder met punt L7 uit de routebeschrijving,
Gaat u voor de 25 km dan gaat u bij het Ladderken rechtsaf en vervolgens
verder met punt 31 uit de routebeschrijving.
L7. Het Ladderken blijven volgen.
18. Verderop gaan we linksaf en volgen de Onzoelweg.
L9. Bij boerderij het fietspad rechts nemen en blijven volgen,
20, We steken de Steenbergweg over en volgen de Polweg.
21. Vasserweg oversteken op fietspad rechtsaf. Gelijk linksaf Helweg volgen.
22. Op T splitsing rechtsaf Nutterseweg en deze hlijven volgen.
23. Verderop slaan we linksaf en volgen de Vlasreutenwes.
24. Op T splitsing rechtsaf Wittebergweg,
25. Na carnping bij de Bronnen linksaf slaan fietspad Bfauweweg volgen.
26. Blauweweg blijven volgen, bij overgang naar Sprengendalsweg deze volgen
27. Qp de Hooidijk aangekomen slaan we linksaf.
28. De Hooidijk langs de brandtoren blijven volgen tot in Vasse.
29. op T splitsing bij rante sien rechtsaf en gelijk linkaf Beekzijdeweg.
30. Deze weg blijven volgen tot het Ladderken.

31. We vervolgen de route richting Reutum via de F.J. Groothuisweg.
32. We nemen de eerste weg rechtsaf en volgen de Snoeymansweg ook nadat
de weg een bocht naar links maakt.
33. We steken de F.J. Groothuisweg over en volgen de Hakeweg.
34. Op T splitsing rechtsaf het fietspad volgen.
35. Voorrangsweg (voorzichtig) oversteken fietspad Molenbeekweg volgen,
36. Op verharde weg linksaf Zonnebergweg.
37. Verderop slaan we rechtsaf en volgen de Oppersveldweg.
38. Op de Weerselosestraat rechtsaf en gelijk linksaf Bornsedijk.
39. Voor het kanaal gaan we rechtsaf en daarna linksaf over de brug.
40. Na de brug rechtsaf en gelijk linksaf Oude Bornsedijk.
41. Op de T splitsing gaan we rechtsaf de Kleijsenweg.
42. Bij Antje en Billy linksaf.
43. Verderop rechtsaf de voorrangsweg over richting Weerselose Markt.
44. Eerste weg linksaf Rudolf Wilminklaan.
45. \Ide nernen de eerste weg rechtsaf en vervolgens linksaf richting kerk.
46. Voor de kerk linksaf en op de Rudolf Wilminklaan rechtsaf.
47. Einde weg fietspad volgen en op T splitsing linksaf Wenshofsteeg.
48. Kruising oversteken Beltstraat vervolgens rechtsaf en gelijk linksaf.
49. Einde Ariensstraat oversteken naar eindpunt van Olffen.

We hopen dat u een leuke fietstocht heeft gehad.
ORANJE COMITE WEERSETO

