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Vanuit ‘het Raadhuis’ linksaf over de brug van de Aa richting Hoogstraat
Let op: 1e weg linksaf Parklaan. Parklaan gaat over in Julianapark. Fietsroute 95 langs de Aa volgen
Einde fietspad linksaf (fietsroute 95)
Na circa 70 meter linksaf en de weg De Leest oversteken en rechtdoor (fietsroute 95)
Bij adres: Eemshof 32 linksaf de brug oversteken (fietsroute 95)
Direct na de brug rechtsaf (fietsroute 95)
Na ‘Stiltekamer Zuidergaard’ fietspad links aanhouden (fietsroute 95)
Einde fietspad rechtdoor (weer fietspad op)
Op tweesprong rechts aanhouden en in haakse bocht verharde fietspad blijven volgen
Einde fietspad rechtsaf (fietsroute 95) en 1e weg linksaf Kruigenstraat (fietsroute 83)
1e weg linksaf Havelt (fietsroute 83) en aan het einde v.d. weg rechtsaf parallelweg Erpseweg (fietsroute 83)
Let op: Bij overgang parallelweg naar fietspad linksaf Erpseweg oversteken (fietsroute 83)
Na oversteek Erpseweg fietspad links aanhouden en direct rechtsaf de weg Heuvel in
1e weg rechtsaf Het Melven (fietsroute 83)en na circa 700 meter: linksaf verhard fietspad op
POST op 6 kilometer (bij de familie Van Schie, Udenseweg 8 ) POST BEMAND VAN 09.00 TOT 13.00 UUR
Einde fietspad (bij verkeerslichten) rechtsaf het fietspad op
1e weg rechtsaf Udenseweg. Deze weg gaat over in Goordonksedijk
Let op: 1e weg linksaf Heiakkerstraat. U fietst Mariaheide binnen. Bij de 3e weg gaat u linksaf Steenovenstraat
1e weg rechtsaf Ratelaar en aan het einde van de weg rechtsaf Ericastraat
Einde weg rechtsaf Eikenwal (fietsroute 83). Eikenwal gaat over in Bolstweg(fietsroute 83)
Let op: Op kruising rechtdoor Bolstweg (fietsroute 83)
Let op: 1e verharde fietspad linksaf (bij overgang van Bolstweg naar Bolst)
Let op: Einde fietspad linksaf en direct de weg Kraanmeer oversteken en rechtdoor
Op T-splitsing rechts aanhouden (fietsroute 84). Kraanmeer gaat over in Goordreef
Deze route enige tijd blijven volgen
Op T-splitsing rechtsaf Schuurhoek (fietsroute 84)
POST op 14 kilometer (bij de familie Nolle, Schuurhoek 1 Erp) POST BEMAND VAN 10.30 TOT 15.00 UUR
Einde weg rechtsaf Looieind (fietsroute 83)
Let op: Einde weg de weg Morschehoef oversteken en linksaf het fietspad op (fietsroute 83)
U fietst Erp binnen en gaat rechtdoor. Morschehoef gaat over in Hesselereind

De beschrijving voor de fietsroute van 50 kilometer gaat verder bij punt 51
28. 1e weg rechtsaf Julianasingel
29. Einde weg rechtsaf Schansoord
30. Let op: Na circa 300 meter (na kruisbeeld) steekt u de weg over en ga linksaf het fietspad op.
Ga direct hierna weer rechtsaf de Voordijk in
31. Einde weg rechtsaf Achterdijk
32. Achterdijk gaat over in Vogelenzang. Deze fietsroute 94 blijft u enige tijd rechtdoor volgen
33. Let op: Na ruim 1 kilometer gaat u linksaf het fietspad op
34. Na de brug over de Aa houdt u het fietspad links aan. U fietst nu naar het centrum van Keldonk
35. Einde fietspad gaat u rechtsaf Antoniusstraat die overgaat in Morgenstraat. U fietst alsmaar rechtdoor
36. Let op: Einde weg steekt u bij de verkeerslichten de weg over, ga de brug over en fiets rechtdoor Hool (fietsroute
93)
37. Na circa 400 meter gaat u rechtsaf Sweenslag (fietsroute 93). Sweenslag gaat over in Hoolstraat
38. 1e weg rechtsaf Leinserondweg (fietsroute 93)
39. U fietst Zijtaart binnen en gaat rechtdoor
40. Op T-splitsing rechts aanhouden Pater Vervoortstraat

41. Einde weg rechtsaf Pastoor Clercxstraat
POST op 24 kilometer (nabij garage Van der Heijden )POST BEMAND VAN 11.30 TOT 16.00 UUR
42. 1e weg linksaf Doornhoek. Op T-splitsing rechtsaf Doornhoek blijven volgen
43. Einde weg linksaf Sluishoek.
44. U fietst Veghel binnen en gaat rechtdoor
45. Na de onderdoorgang van de Maxwell Taylorbrug gaat u bij de 1e weg linksaf
46. Let op: Bij het 1e fietspad gaat u linksaf. U fietst nu over de Zuid-Willemsvaart
47. Let op: Einde fietspad / weg steekt u de Rembrandtlaan over gaat u direct rechtsaf de parallelweg op
48. Bij de verkeerslichten (Sluisstraat) gaat u rechtdoor Rembrandtlaan
49. 3e weg linksaf Hugo de Grootstraat. Op (schuine) kruising rechtdoor Kol. Johsonstraat
50. Einde weg rechtsaf Hoogstraat. Na circa 150 meter gaat u de brug over de Aa over en ziet u aan uw rechterhand ’t
Raadhuis aan de Markt liggen waar u gestart bent

Vervolg beschrijving 50 kilometer
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Hesselereind gaat over in Schildtstraat (fietsroute 27 volgen)
Op kruising rechtdoor De Wasaa (fietsroute 27). De Wasaa gaat over in Den Uil (fietsroute 27)
Let op: Einde weg linksaf Brugstraat
Let op: Na circa 200 meter linksaf Boterweg. Deze weg enige tijd volgen. Boterweg gaat over in Hoek
Einde weg rechtsaf Hoeksehei
Let op: Einde weg de Gemertsedijk oversteken en direct linksaf het fietspad op (fietsroute 27)
Let op: Na circa 2 kilometer de 1e verharde weg rechtsaf Coxsebaan (richting Boerdonk)
POST op 22 kilometer (bij de familie Van de Rijt, Coxsebaan 18) POST BEMAND VAN 10.30 TOT 14.00 UUR
U fietst Boerdonk binnen en neem de 1e weg rechtsaf Pastoor Van Schijndelstraat
1e weg rechtsaf Akkerweg
Aan het einde van deze weg rechtsaf het fietspad op Boerdonksedijk
Let op: Na circa 1 kilometer (na huisnummer 26 en vóór de witte boerderij) linksaf Trentweg
Einde weg rechtsaf Sluisweg. Deze weg wordt later fietsroute 4
1e weg linksaf (fietsroute 3). U fietst Keldonk binnen en gaat rechtdoor
Let op: Einde weg linksaf. Deze weg Antoniusstraat gaat over in Morgenstraat. U fietst alsmaar rechtdoor
Let op: Einde weg steekt u bij de verkeerslichten de weg over, ga de brug over en ga direct linksaf Hool (fietsroute
25)
1e weg rechtsaf Lijnt (fietsroute 25). Op 2e driesprong gaat Lijnt over in Het Gerecht (fietsroute 25 wordt 24)
Let op: Einde weg steekt u de Jekschotstraat over en gaat u rechtsaf het fietspad op (fietsroute 24)
Jekschotstraat gaat over in Zondveldstraat. Deze laatste weg blijven volgen. Zondveldstraat gaat over in Past.
Clercxstraat
Let op: circa 30 meter vóór de bocht (na de boerderij Past. Clercxstraat 78) weg oversteken en in de bocht rechtsaf
Pater Thijssenstraat
Op driesprong rechts aanhouden Pater Thijssenstraat blijven volgen
Let op: 3e weg linksaf Pater Vervoortstraat. Aan het einde van deze weg is er een post
POST op 37 kilometer (nabij garage Van der Heijden )POST BEMAND VAN 11.30 TOT 16.00 UUR
Let op: dit is de laatste post voor de fietsers van de 50 kilometer!
Na de post fietst u richting de kerk Past. Clercxstraat. Eerste weg rechtsaf De Voortstraat
Op kruising rechtdoor en aan het einde van de weg linksaf De Bresser (straatnaambordje is verdwenen)
1e weg rechtstaf en let op: aan het einde van de weg: de weg oversteken en rechtsaf het fietspad op Corsica
Na circa 1,5 kilometer op de rotonde fietspad links blijven volgen. U steekt de weg over en gaat direct linksaf (voor
u ziet de Gamma)
U fietst onder de A-50 door en vervolgt het fietspad dat evenwijdig aan deze weg loopt (fietsroute 92)
1e weg rechtsaf Willibrordushoek
Op driesprong rechts aanhouden De Kuilen
U fiets Eerde binnen en gaat de 1e weg linksaf Haakakker
Op T-splitsing links aanhouden en vervolgens op de driesprong ook links aanhouden
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Let op: Op driesprong rechtsaf en aan het einde van de weg linksaf Kapelstraat (wordt later fietsroute 2)
Einde weg en vóór de molen rechtsaf Zandvliet
Let op: u steekt de Eerdsebaan over en gaat rechtdoor de weg in De Horstjens
Na circa 800 meter gaat u bij de 1e verharde weg linksaf Grootdonkweg (fietsroute 2 volgen)
Einde weg rechtsaf Edisonweg
Let op: Op kruising rechtdoor Gazellepad (fietsroute 82 volgen)
Let op: Op de volgende kruising rechtdoor Gazellepad
U fiets over de Zuid-Willemsvaart en de N-279 heen en blijf fietsroute 82 volgen
Let op: Einde fietspad Pater van den Elsenlaan oversteken en rechtsaf; na circa 30 meter op fietspad linksaf
Let op: Op kruising rechtdoor (fietsroute 96 volgen)
Let op: Einde fietspad rechtsaf Dr. Van de Voortsingel. Deze weg gaat over in Dr. Verbeeksingel
Let op: Einde weg linksaf en daarna direct weer rechtsaf Frisselsteinstraat
Einde weg rechtsaf Markt
Na circa 50 meter gaat u linksaf en ziet u aan uw rechterhand ’t Raadhuis liggen waar u gestart bent

