ROUTEBESCHRIJVING TOCHT
Legenda:

↑ = rechtdoor,
→ = rechtsaf,
 = linksaf.

Deel Kenmerk

Route

Km

1

Heemerf Rielseweg 41-43 te Goirle

-

2

Vanaf inrit Heemerf 
Einde fietspad →
Van Hogendorpplein ↑
Nieuwkerksedijk , kruising Spoorbaan / Paralellweg (rechterzijde
Santegoets Transport)

0,9

Kruising

3

Klooster

4

4,9

Denneoord

Rij terug naar het kruispunt Nieuwkerksedijk met de 3 zandwegen.
Ga ↑ over het zandpad.
Na ca. 500 meter ziet u rechts en links van de weg een huis/boerderij

5,4

Café Rust en Lust

Rij ↑ tot aan de Turnhoutsebaan
Steek voorzichtig over
Fietspad 
Stop na ca. 10 meter op de hoek met de zandweg naar rechts.

6,5

Fusilladeplaats

Ga terug
Volg fietspad ↑ richting van Poppel
100 meter voor de grens (net voor de bebouwing)  het zandpad met
bord: Honden aan de lijn
Ga 4e pad  (bij wandelpaaltje knooppunt 1, richting knooppunt 2)
Bij wandelpaadje knooppunt 2, →
Na 100 meter  het pad van de fusilladeplaats

9,8

5

6

7

Vervolg route Nieuwkerksedijk ↑
Tijvoortsebaan oversteken ↑
In de bocht → (tussen benzinestation en manege door).
Oversteken bij verkeerslichten aan de Turnhoutsebaan over
Vervolg Nieuwkerksdijk ↑
100 meter na huisnummer 22 (links van de weg) het schelpenpad volgen
aan de rechterzijde van de weg.
Na ca. 200 meter voorbij de eerste open terreinstrook, direct rechts een
krater.
Na schelpenpad ↑
Kruispunt van zandwegen → rechts af naar ‘Klooster Nieuwkerk’.
Stop bij het Klooster (links van de weg)

Vervolg route ↑ op het zandpad
Ga bij de T-splitsing ←
Bij 5-sprong 2e pad →
Bij kruising ← (richting fietsknooppunt 76)
Einde fietspad, → naar het brede zandpad
Bij ANWB paddenstoel nr, 21310/001 ↑ richting Gorp
Bij verharding van de weg, de weg richting knooppunt 38 volgen
Na kasteeltje (links) fietspad volgen richting knooppunt 36

Breehees
Deel Kenmerk
8
Brug

Route
↑ verharde weg.
Einde van de weg (bij voorrangsweg) → (Poppelseweg)
Stop bij het bruggetje over de Poppelsche Leij.

Parallelweg 6

Vervolg ↑ Poppelseweg naar Goirle.
Bij kunstwerk heuvel met palen ↑ rechtdoor Bergstraat.
2e weg  Parallelweg (voor de grote parkeerplaats)
Stop na ca. 100 meter bij huisnummer 6.

9

10

Bruggetje over Leij

11

Na ca. 3,6 km, net voor huis ‘Bediefke’, ← asfaltweg Breehees
Eerste verharde weg →, richting knooppunt 35
Stop bij huisnummer 6 (ingang Breehees speeltuin)

Ga terug naar de Bergstraat
Sla , richting centrum van Goirle.
In Bergstraat → tussen Huize Anna (nr. 28) en verpleeghuis Thebe
Elisabeth,
(St. Annastraatje)
Einde weg (direct na het bruggetje) .
Stop bij het volgende bruggetje.

Ga  over het bruggetje
St. Jan Onthoofding Stop aan de voorzijde van de kerk.

16,4
Km

17,7

19,0

19,8

20,0

‘t Huufke

Rij ↑ door de Kerkstraat
Ga aan het einde ↑ (Abcovenseweg)
Bij de T-splitsing (na ca. 150 meter) ↑ fietspad volgen.
Stop bij nummer 23 “’t Huufke”

20,8

Huis ter Loo

Vervolg Abcovenseweg
Sla na het parkje met bokjes en kippen, → (Abcovensedijk).
Stop voor de brug over de Leij.

21,5

Fam. Dasché

Rij terug naar Abcovenseweg
Ga  richting centrum
Ga bij kruisbeeld → (Van Haestrechtstraat)
Ga 4e weg  (Beatrixstraat)
Bij Oranjeplein ↑ (Emmastraat)
Stop bij huisnummer 35 (aan linker zijde).

22,9

Molen De Visscher

Rij verder ↑ Emmastraat
Sla op het einde → (Molenstraat)
Stop bij de molen.

23,1

12

13

14

15

16

Fratershuis

Ga verder ↑ via de Muldersweg en de Molenstraat naar de splitsing met de
Tilburgseweg.
Bij restaurant ‘A Casa’ → (Tilburgseweg).
Direct na het H. Hartbeeld 
Daarna → (Kloosterstraat)
Rijdt ↑ tussen de paaltjes en voorbij twee gedenktafels aan de
23,7
linkerzijde.
Stop na ca. 30 meter voor de ingang van de bibliotheek.

17
Kerkhof St. Jan

Ga terug door Kloosterstraat in de richting van het H. Hartbeeld.
Ga bij Chinees restaurant → (St. Jansstraat)
Stop bij ingang kerkhof.

23,9

