Historische Automobiel Club Cuylenborgh
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We vertrekken vanaf onze Hoofdsponsor
We verlaten het terrein naar links = Pascalweg en gaan de 1e weg linksaf =
de Ohmweg. Einde weg 1e rotonde linksaf = 2e afslag = Laan naar Parijsch.
Volgende rotonde rechtdoor = 2e afslag en daarna gelijk rechtsaf = Lange
Aventuurseweg. Einde weg linksaf = Daam van Dijkweg gaat over in Katijdeweg.
Op splitsing rechts aanhouden blijft Katijdeweg , deze weg volgen en gelijk voorbij
spoorwegovergang rechtsaf = A.Kraalweg.
Einde weg rechtsaf = Dr. A. Kuyperweg gaat over in Lingedijk en word later Dorps-straat. Einde weg linksaf = Provincialeweg-West.
Over een brug ( Linge ) linksaf = Lingedijk. Deze beetje links aanhouden = Molendijk
gaat over linksaanhoudend in Dorpsdijk.
Bij bord doodlopende weg rechtsaf = R.M. Van Gellicumstraat. Einde weg linksaf =
Achterweg. Bij voorrangsweg oversteken = polderdijk.
Bij bord doodlopende weg rechtsaf = Kerkenakkersweg.
1e weg linksaf ( Hoofdbaan ) = Provinciale weg ( N327 ) en over autosnelweg ( A2 )
gelijk bij 2e verkeerslichten linksaf richting Enspijk = Haarstraat.
1e weg rechtsaf = Korte Verrsteeg , daarna 1e weg linksaf = Lepelstraat. Einde weg
rechtsaf =Kampsedijk. 1E weg rechtsaf = Dorpsstraat.
Zoveel mogelijk = 2X links aanhouden = Beemd gaat over in Beemdstraat.
Net voorbij brugje linksaf = Molenweg gaat over in Appeldijk gaat over in
Koningsweg. 1e weg linksaf = Krooiweg gaat over in Deilsedijk.
Deze gaat over in 't Oosteneind. Einde weg bij voorrangsweg linksaf = Deilseweg
Einde weg bij station rechtsaf = Burg. Roozeveld van der Venlaan.
We bevinden ons nu in Geldermalsen. Einde weg linksaf = Tunnelweg. Deze weg
blijven volgen tot verkeerslichten en daar gaan we linksaf = Rijksstraatweg.
Op rotonde rechtsaf = 1e afslag = Kostverlorenkade gaat over in Rijnstraat.
Net voorbij zeer scherpe bocht naar rechts gaan we gelijk linksaf ( LET OP DIT IS
EEN ZEER SMAL STRAATJE ) en na 100 meter rechtsaf = Uiterdijk.
Deze gaat over in Lingedijk. 1e weg linksaf = Prinses Julianaweg Bij eindbord
Geldermalsen 1e weg rechtsaf = Erichemsekade gaat over in Laageinde.
Einde weg rechtsaf = Burensestraat en we gaan over een snelweg ( A15 ) We rijden
door Kapel-Avezaath = Zoelensestraat en komen op een rotonde.
Op rotonde gaan we rechtdoor = 2e afslag blijft Zoelensestraat. Einde weg rechtsaf
= Culemborgse Grindweg. Einde weg linksaf = Lingeweg.
Einde weg rechtsaf = Burg. Meslaan. Deze weg vervolgen tot rotonde en hier gaan we
linksaf = 3e afslag = Rivierenlandlaan. Volgende rotonde rechtdoor = 2e afslag
blijft Rivierenlandlaan.
Bij verkeerslichten rechtdoor = Kellenseweg en deze vervolgen wij tot voorbij een
scherpe bocht naar rechts. Dit is de Hoogkellenseweg , wij stoppen bij NR: 7
Hier bij restaurant DE BETUWE gaan we pauzeren onder genot van
Koffie ( Thee ) en een lekker gebakje.
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We verlaten restaurant DE BETUWE en gaan naar rechts.
Bij verkeerslichten rechtdoor langs spoorweg = Grotebrugse Grindweg en we verlaten
Tiel. Over een brug bij verkeerslichten gaan we rechtsaf = De Diepert en daarna
bij de eerstvolgende verkeerslichten gaan we ook weer rechtsaf = Spoorstraat.
Onder spoor viadukt door 2e weg rechtsaf = Biezenburgseweg.
Einde weg linksaf = Waalbandijk. Net voor viadukt rechtsaf naar beneden en we
komen weer op de Waalbandijk We komen nu Ijzendoorn binnen en we gaan de
1e weg linksaf = Dorpsstraat. Einde weg rechtsaf = Keizerstraat.
Einde we linksaf = Molenstraat gaat over in stationsweg. Bij AVIA-tankstation
rechtsaf spoorweg over = Voorstraat.
Einde weg rechtsaf richting Lienden = Meersteeg. Over een brug rechts aanhouden
= Vogelenzangseweg. Daarna 1e weg linksaf = Muiskampweg.
Einde weg rechtsaf en gelijk weer linksaf = Zandkuilweg.
Einde weg rechtsaf =
Zijveling.
1e weg linksaf = Groenejagerstraat.
Einde weg rechtsaf en gelijk weer linksaf = Harensestraat. Op splitsing rechtsaf =
Korte Ommerenwal gaat over in Nieuwe Steeg gaat over in De Steeg.
Einde weg linksaf = Provincialeweg ( N320 ) 1e weg rechtsaf = Leeweg.
Einde weg linksaf = Burg. Verbrughweg. We komen nu in Eck en Wiel en houden
op een splitsing rechts aan = Adam van Delenstraat. 1e weg rechtsaf = Kalverlandseweg en we verlaten Eck en Wiel.
De Kalverlandseweg gaat over in P. van Westrhenenweg en we komen nu in Ingen.
Einde weg linksaf = Rijnstraat en we verlaten Ingen weer. Einde weg linksaf
een dijk op = Rijnbandijk. Deze volgen we helemaal op de dijk door Maurik.
We komen bij Rijswijk en gaan nu linksaf = Prinses Irene straat.
We steken
voorrangsweg over en gaan gelijk erna rechtsaf en steken het Amsterdam-Rijnkanaal
over. ( Prinses Marijkesluizen )
Einde weg rechtsaf en weg naar links volgen.
Dit is de Prinses Margrietstraat gaat over in Fazantenstraat. We komen nu in
Zoelmond en gaan rechtdoor wordt Kochpad gaat over in Engsteeg.
Bij bord Beusichem linksaf = De Heuvel ( scherpe bocht )
Einde weg linksaf en
gelijk op rotonde rechtdoor = 2e afslag = Bosjes wordt Beusichemse Broeksteeg.
Einde weg rechtsaf = Rijksstraatweg ( N833 )
1e weg linksaf = Zeedijk.
Over spoowegovergang rechtsaf = Parallelweg West.
Bij bord Culemborg over
brug gaan we linksaf = Beesdseweg gaat over in Rolweg en aan het einde van
deze weg gaan we rechtsaf waar we weer terugkeren bij onze hoofdsponsor.

