Route 10 / ± 24 km
U kunt deze route bij alle genoemde kerken
starten

11 Aan het einde linksaf → Ganskampen

27

Aan het einde links → Spetsebrugweg

12 Ga aan het einde rechts → Havenstraat,
hou in de bocht rechts aan

28

Aan het einde rechts → Wilmersweg

29

Fiets rechtdoor de doodlopende weg in
→ Barlagerachterweg

30

Blijf volgen tot aan het kanaal en sla
linksaf → Mussel A Kanaal Zuid

31

Aan het einde rechtsaf → Wedderstraat

32

Sla na ± 400 m linksaf → Veelerweg

33

Na ± 2 km op de driesprong rechtsaf
→ Kempkebosweg

34

Aan het einde van de weg rechts
→ Hoornderweg, later → Hoofdweg

35

Neem de 2e afslag links → Schoolstraat
en fiets naar de kerk

13 Sla bij de versmalling in het fietspad
linksaf → Ter Wuppingerweg
14 Blijf deze weg volgen tot u weer bij het
kanaal uitkomt
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15 Steek de brug over en vervolg via het
fietspad

1 Ga vanaf de kerk min of meer recht
vooruit → Middenweg

16 Volg tot het einde, steek de weg over en
ga rechtsaf → N365

2 Aan het einde van de weg rechtsaf
→ Hoofdweg, later → Hoornderweg
3 Neem buiten de bebouwde kom de 2
weg links → Onstwedderweg

e

4 Neem de 1e weg links → Streekweg

17 Neem daarna de 1e weg links
→ Vennenweg
18 Neem de 1e weg links → Eemboerveldweg, daarna→ Beneden Markeweg

5 Blijf deze weg volgen en hou bij de driesprong rechts aan → Wessinghuizerweg

19 Ga bij de kruising linksaf → Harpelerweg

6 Volg helemaal tot het einde, ga linksaf
→ Dorpsstraat

21 Neem de 1e afslag rechts → Metbroekweg en hou rechts aan

7 Steek de rotonde over en sla aan het
eind linksaf → Havenstraat

22 Aan het einde rechts → Onstwedderweg

8 Neem de 1e weg rechts → Kerklaan en
fiets tot aan de kerk

23 Steek aan het einde van de weg de
rotonde over → dr. P. Rinsemastraat

20 Neem de 1e afslag links → Winselweg

24 Neem de 1e weg links → Schoolstraat
en fiets tot aan de kerk
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9 Neem gelijk na d’Ekkelkaamp het
fietspad rechts
10 Neem daarna de 1e afslag rechts
→ Weth. J. Bessembinderslaan
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25

Ga vanaf de kerk links → Kerkstraat

26

Neem bij de kruising het fietspad links
→ Barlagerweg
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