Fietstocht home edition
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De fietstocht start bij de kerk. De eerste opdracht hangt bij het kerkelijk bureau.
Sla rechtsaf vanaf het kerkplein en fiets de Bonenburgerlaan helemaal uit.
Op de T-splitsing sla je linksaf (dit blijft de Bonenburgerlaan en wordt Kerkdijk).
Vervolg de weg op de Kerkdijk en sla rechtsaf de Weteringdijk op.
Bij huisnummer 18 is de tweede opdracht.
Vervolg de weg en ga het eerste bruggetje links om vervolgens weer rechts te gaan op het
fietspad langs de wetering. Volg dit fietspad helemaal richting Oene.
Aan het einde van het fietspad ga je rechtdoor de Kuiperskampsweg op.
Bij nummer 8 is stop nummer 3.
Vervolg de weg richting de Eperweg.
Sla op de Eperweg rechtsaf.
Fiets deze weg uit over de brug en fiets over het fietspad richting Heerde (het Jaagpad).
Fiets het Jaagpad af tot de eerste brug.
Sla linksaf de Vemderweg op over het viaduct.
Bij huisnummer 18 is de volgende opdracht.
Tegenover huisnummer 18 ga je het fietspad op.
Sla aan het einde van het fietspad linksaf de Badweg op (rechts aanhouden)
Steek de Heerderweg over om op de Adelaarsweg te komen.
Fiets deze straat uit (let op: dit wordt een zandweg)
Sla aan het einde van de weg rechtsaf de Sprengenweg op.
Sla de eerste weg links de Koepelweg in. Dit is een zandweg en je komt hier bij een bosrand.
Stap even van je fiets en ga door het hekje. Links van dit zandpad zit een verhard zandpad
Het wordt vanzelf beter en als je bij het betonpad komt houd je links aan.
Een heel stuk tijd om te genieten van de paarse heide!
Je fietst op het betonpad als maar rechtdoor
Na de heide fiets je zo het bos weer in
Sla rechtsaf het Renderklippenpad op.
Vervolg het pad tot het eind en houd links aan (je fietst nu om de begraafplaats heen) om zo
weer rechtsaf te slaan om op de Elburgerweg te komen.
Door hoeveel mensen op e-bikes zijn jullie al ingehaald?
Ga het viaduct over en ga de eerste weg rechts richting de Zuppeldseweg
Hier ga je rechts en bij Zuppeldseweg 16 is er weer een opdracht.
Vervolg kort de weg want bij nummer 45 mag je alweer stoppen voor de laatste opdracht.
Fiets de Zuppelseweg uit en ga rechtdoor langs de brandweer zodat je bij de klokfabriek uit
komt.
Sla rechtsaf op de Kamperweg.
Neem bij de rotonde de tweede afslag en vervolg de weg tot aan de kerk.
We hopen dat jullie het een leuke tocht vonden!

