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We verlaten onze SPONSOR linksaf en gaan einde weg rechtsaf = Parallelweg-West.
Op splitsing links aanhouden blijft Parallelweg-West. Einde weg linksaf = Zeedijk.
Einde weg rechtsaf = Rijksstraatweg , daarna 1e weg linksaf = Beusichemse Broeksteeg,
gaat over in De Bosjes. Op rotonde rechtdoor = 2e afslag , daarna 1e weg rechtsaf =
De Heuvel.
2e splitsing ( scherpe bocht ) rechtsaf = Engsteeg gaat over in Kochpad.
Kochpad gaat over in Groeneweg. Grote kruising oversteken = Fazantenstraat en deze
gaat over in Prinses Margrietstraat. Einde weg rechtsaf = Lekbandijk.
!e weg linksaf = Prinses Marijkesluis. Einde weg rechtsaf = Kanaalweg. Op splitsing
links aanhouden blijft Kanaalweg. !e weg linksaf = De Woerd.
Hoofdweg oversteken blijft De Woerd gaat over in Parkstraat. We komen nu in
Maurik dit is de Van de Geerstraat gaat over in Kapelstraat.
Deze volgen door Maurik wordt Prinses Marijkelaan, Einde straat bij nadering
voorrangsweg linksaf blijft Prinses Marijkelaan. 2e weg linksaf = Buitenweg.
We verlaten nu Maurik blijft Buitenweg. Einde weg linksaf blijft Buitenweg en
gaat over in Wielseweg. Einde weg rechtsaf = Rijnbandijk. 1e weg rechtsaf =
Veerweg en daarna 1e weg linksaf = Blankertseweg
Kruising rechtdoor = Adam van Delenstraat gaat over in Burgemeester Verbrughweg.
Op splitsing links aanhouden blijft Burgemeester Verbrughweg.
We verlaten Eck en Wiel blijft Burgemeester Verbrughweg en gaat over in Bulksestraar
We komen nu in Ingen = Dorpsstraat. We volgen de weg richting Lienden en in
dorp volgen we de weg doorgaand verkeer = Weverstraat.
!e weg linksaf = Culekampseweg en we verlaten Ingen. Op splitsing links aanhouden
= Groenestraat. Op splitsing links aanhouden blijft Groenestraat gaat over in
Balferenseweg. Einde weg rechtsaf = Hogebrinksestraat.
Einde weg rechtsaf = Brinkstraat. Einde weg bij stopbord linksaf = Dorpsstraat
gaat over in Marktplein en gaat over in Kerkstraat.
Einde weg bij kerk linksaf = Papestraat. We verlaten Lienden = Remsestraat en
deze gaat over in Hogeweg. 1e weg linksaf = Vicarieweg.
!e weg rechtsaf = Remsestraat. Einde weg rechtsaf = Marsdijk. Dijk vervolgen , dus
NIET rechtsaf en we gaan onder een brug door en gaan rechtdoor langs dijk =
Parallelweg-Oost.
Einde weg rechtsaf onder Tunneltje door = Hogeweg. Einde weg rechtsaf = Hogeweg
1e weg linksaf blijft Hogeweg gaat over in Rosmalenweg.
Op splitsing rechtsaf = Hoge-Dijkseweg. Einde weg rechtsaf een dijk op = Rijndijk.
Op dijk 1e weg linksaf blijft Rijndijk. We komen nu in Aalst.
We gaan op de T-kruising linksaf = Burgemeester Houtkoperweg.
Einde weg = ook
einde Aalst linksaf ( N320 ) richting Kesteren.
!e weg rechtsaf blijft Burgemeester Houtkoperweg. 1e weg rechtsaf = Schaapsteeg
en net voor een spoorlijn rechtsaf = Zilverlandseweg. Einde weg linksaf = Veldstraat
gaat over in Panderweg. Einde weg linksaf = Vogelenzangseweg wordt Meersteeg.
Net voor verkeerslichten linksaf richting Echteld = Voorstraat. Over een spoorweg-overgang rechtsaf = Stationsweg gaat over in Spoorstraat. Onder tunnel door bij 2X
verkeerslichten 2X linksaf = Grotebrugse-Grintweg.
Over kanaal bij verkeerslichten rechtdoor en door de bocht stoppen we aan de linker-zijde bij restaurant ‘’ DE BETUWE ‘’ voor een kopje Koffie ( Thee ) met gebak.
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Na onze pauze bij Restaurant ‘’ DE BETUWE ‘’ verlaten we de parkeerplaats
linksaf = Hoogkellenseweg gaat over in Kellenseweg.
Bij verkeerslichten rechtdoor = Rivierenlandlaan. 1e weg rechtsaf = Groenedijk.
Op splitsing links aanhouden blijft Groenedijk.
Einde weg rechtsaf = Zoelenseweg en bevinden ons in Zoelen en gaan voorbij
een water linksaf = Molenstraat. 1e weg rechtsaf = Beemdsestraat.
Pas op zeer smalle weg.
Einde weg linksaf = Noordereind. Bij splitsing rechtsaf blijft Noordereind.
Einde weg linksaf = Dorpsstraat en bij een kerk voor U rechtsaf = Daver.
Op rotonde rechtdoor = 2e afslag , daarna gelijk rechtsaf = Lutterveldsestraat.
!e weg rechtsaf = Molensteeg gaat over in Lutterveld. We bevinden ons nu in
Erichem en gaan bij einde Lutterveld linksaf = Erichemseweg.
2e weg linksaf = Mierlingsestraat. Einde weg rechtsaf = Erichemsewal. We rijden
nu Buren in en gaan de 1e weg linksaf = Hulsterstraat en we verlaten Buren weer.
Einde weg rechtsaf = Erichemsekade. We volgen deze tot voorrangsweg en gaan hier
linksaf ( N 834 ) Over een brug gaan we gelijk linksaf = Kornedijk.
1e weg rechtsaf = Hennisdijk. Einde weg linksaf = Kruisweg. Bij borden nadering
voorrangsweg rechtdoor ( pas op : gevaarlijke oversteek ) = Oude Hoevenseweg.
Over een spoorweg-overgang gelijk rechtsaf = Nieuwe Graafsteeg gaat over in
Trichtsekade. Einde weg over brugje rechtsaf = Zeedijk en daarna gelijk voor
spoorweg-overgang linksaf = Parallelweg-West.
Nadat u over de N320 bent gereden linksaf = de Beesdeweg op, deze gaat over in Rolweg.
Rolweg blijven volgen, Erasmusweg rechtover steken, Rolweg weer vervolgen.
Vervolgens de 2e weg rechtaf = Pascalweg, aan het eind linksaf = Bellweg.

Hier wordt u verwacht bij Schildersbedrijf van der Lee voor een afsluitend drankje.

