S.V.Waalre Collsemolen-Nuenen.
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Vertrek rechts
Bij verkeerslichten rechtdoor
(Daslaan)
Einde weg rechts
(D. v. Hornelaan)
Einde links (Ansbalduslaan)
In bocht links, fietspad gaat
over in weg
Kruising links
1ste weg rechts
( Adr Poirterslaan)
2 x Kruising rechtdoor
Einde weg rechts
(Gestelsestraat)
VOORZICHTIG Einde weg links
en via verkeerslichten
oversteken (Brabantialaan)
Weg gaat over in fietspad
Kruising fietspad links
Einde fietspad links over
viaduct en rechtdoor richting
Geldrop
Einde fietspad links
Splitsing rechts aanhouden
(Zwembadweg)
VOORZICHTIG oversteken en
rechtdoor, fietspad
Einde fietspad rechts
Door tunneltje en links
paralelweg.
LET OP fietspad.
VOORZICHTIG na station 2de
straat rechts (Emmalaan)
VOORZICHTIG
voorrangsweg oversteken en
schuin links, fietspad (Hulst)
Einde weg links (Heibeekstraat)
en meteen rechts (Hulst)
Brug over en 2de fietspad rechts
(Zeggenweg)
Einde fietspad rechts
PAUZE bij Collse molen
Vertrek rechts
VOORZICHTIG 1° weg links
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(Molendijk)
Na overweg 1ste fietspad rechts,
Einde fietspad rechts, bij
verkeerslichten oversteken en
rechtdoor (Wolvendijk)
VOORZICHTIG 1ste weg links
(Vorsterdijk)
1ste weg rechts (Dubbestraat)
VOORZICHTIG oversteken en
rechtdoor
Einde weg rechts (Boord)
In bocht links aanhouden
(Boordseweg)
1ste weg links (Helsestraat)
VOORRANGSWEG
oversteken en rechtdoor
(Lankveld)
Splitsing links aanhouden
(HooI) rechts en links
Splitsing rechts aanhouden
Einde rechts (Laar)
1ste weg rechts en bocht mee
naar links (Akkerstraat)
Einde weg rechts ventweg, gaat
over in fietspad
VOORZICHTIG In bocht 1ste
weg links
1ste weg rechts gaat over in
fietspad (Dreef)
Einde verharde weg links
Steeds rechtdoor blijven volgen
Na busstation in bocht rechts
aanhouden
Na sporthal links door tunneltje
en fietspad volgen (LET OP 2X
GEVAARLIJKE OVERSTEEK)
Einde weg links, fietspad
volgen en door tunneltje
(ENODE)
PAUZE ZWEMBAD ENODE
Vertrek rechts
Kruising rechtdoor fietspad
Voorrangsweg rechtdoor,fietspad
Na kanaal rechts fietspad
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Na water (kleine dommel) links
Splitsing rechts aanhouden
Kruising rechtdoor fietspad
Na tunneltje rechts en meteen
links
In bocht links aanhouden,
fietspad
Bij verkeerslichten oversteken
en rechtdoor
Bij 2de verkeerslicht rechts
1ste weg links (Riel)
Bij knooppunt 27 links fietspad
Splitsing fietspad links aan
houden
1ste weg rechts (Gijzenrooi)
Einde weg rechts (Genoenhuis)
Na viaduct rechts, fietspad
richting Waalre
Weer viaduct over 1ste weg rechts
gaat over in fietspad.
Voor viaduct van A67 links fietspad
Einde fietspad rechts
Bij verkeerslichten Aalsterweg
oversteken.
Bij 2de Rotonde 2de straat rechts en
meteen rechts het fietspad.
Bij het fietspad over oude
spoorbaan links tot aan de
Willibrorduslaan.
Vanaf hier gaat ieder zijn weg.

