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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liessel, augustus ’19
ROUTE BOGENTOCHT.
Het Sint-Hubertusgilde heeft een fietstocht uitgezet, waarin 30 bogen zijn opgenomen.
Er wordt een zo goed mogelijk beeld gegeven waar de bogen staan, maar er kunnen
altijd wel kleine veranderingen zijn. De fietstocht bedraagt ongeveer 22 km.
Wij wensen U veel fietsgenot toe.
Start bij het Gildehuis, De Marma Bar, richting Deurne.
1e weg links Oude Molen 1de weg links
o Boognr. 1 School De Zonnebloem
Ga voor school rechtsaf
o Boognr. 2 Gasterij en de Hovenier
Fiets onder “Loopbrug” door en ga rechts af naar de Oude Molen.
Dan linksaf richting het voetbalveld.
1ste Weg Rechtsaf richting het tennisveld. 1e straat Links de Overloop inrijden en deze
straat volgen hier ziet u
o Boognr: 3 Buurtschap De Overloop
Onder boog doorrijden en weg volgen tot aan t-splitsing dan linksaf.
Dan Rechtsaf na ong. 50 mtr aan rechterzijde ziet U
o Boognr. 4 Buurtschap Oude Molen/Molenweg
Tegenover het voetbalveld gaat U de 1e weg links.(Hulsbos) Daarna weer 1ste weg links
en na ong. 25mtr ziet u de boog.
o Boognr. 5 Buurtschap “De Well”
Hierna vervolgt U de weg totdat u op Mgr. Berkvensstraat komt en ga rechtsaf. Na ong. 500
mtr. ziet U
o Boognr. 6 Buurtschap Mgr. Berkvensstraat.(Sportpark Belsa)
Weg volgen richting Asten.
1e Verharde weg rechts de Hazeldonkseweg op na ong. 300mtr. Ziet u
o Boognr. 7 Buurtschap De Hazeldonk
U fietst nu weer terug tot aan de T-Splitsing dan rechtsaf Leenselweg op en daar ziet u
o Boognr. 8 Buurtschap De Leensel en Zorgtuin D’n Hof

weg volgen rechtdoor onder het viaduct door.
Na een paar 100 mtr. linksaf de fietspad van de AA-route op. (Let op bij het oversteken)
Het fietspad blijven volgen tot aan de kruising met de weg.
Hier gaat U linksaf. (Gemotoriseerd verkeer rechtdoor rijden tot in scherpe bocht hierin linksaf en deze weg
volgen)

U fiets door en voorbij het viaduct aan de rechterzijde ziet u
o Boognr. 9 Buurtschap Krék over d’n Bult
U fietst terug rechtsaf 1e weg rechts over het viaduct van de A67. Op T-splitsing linksaf
o Boognr. 10 Buurtschap ‘t Zand
Weg vervolgen. Over de AA en na ong. 200 mtr ziet u
o Boognr. 11 Buurtschap De Zandstraat.
Onder boog door ga 1e straat rechtsaf en fiets rechtdoor daar staat
o Boognr. 12 Buurtschap St. Hubertusstraat
Rijd terug ga meteen linksaf St. Antoniusstraat in aan het einde van deze straat

o Boognr. 13 Buurtschap St. Lambertusstraat / St. Antoniusstraat
Rijdt onder boog door en sla linksaf op het grasveld ziet u
o Boognr. 14 Buurtschap St. Servatiustraat
Ga voor grasveld linksaf en meteen weer rechts en ga 1e straat rechts op grasveld ziet u
o Boognr. 15 Buurtschap Hoofdstraat “Voor”
Ga terug en rijd richting “De Volksvriend” Molen aan voorzijde van De Molen ziet u.
o Boognr. 16 Buurtschap Hoofdstraat “De Molen”
U rijdt terug en meteen 1e weg links De Eikenlaan 1e rechts en daar ziet u
o Boognr. 17 Buurtschap D’n Tramweg
Rijdt onder boog door en rijdt langs het schuttersterrein van het St. Hubertusgilde Liessel.
Ga bij kruising rechtdoor daarna bij volgende kruising rechtdoor over de onverharde weg
o Boognr 18 Buurtschap Kennelweg / Polderdreef.
Onder boog door en meteen linksaf verharde weg volg deze weg, bocht naar rechts en dan erste
weg linksaf over de onverharde weg “De Bremweg” einde van deze weg linksaf steek kruising
over en u komt op een “onverharde weg”.
o Boognr. 19 Buurtschap De Hei,
Rijdt onder boog door en ga bij kruising linkaf de Eikenlaan op let op bij het oversteken
2e weg rechts de hazelaar in deze weg blijven volgen ong. 500 mtr en bij een zandbak ziet u
o Boognr: 20 Buurtschap De Hazelaar
Vervolg deze weg richting de Nieuwstraat.
Aan het einde van de Nieuwstraat ziet u
o Boognr: 21 Buurtschap De Nieuwstraat
Op t-Splitsing rechtsaf deze weg blijven volgen naar 0ng. 500 mtr. ziet u aan rechterzijde
o Boognr. 22 Buurtschap Moorveld.
Rijdt rechtdoor en na honderd meter eindigt de weg en steek over LET OP met Oversteken en ga
links af.
Het fietspad vervolgen dan rechtsaf de Snoertsebaan op richting Zeilberg. Te hoogte van huisnr
22 (Taxibedrijf Hebben ) ga je linksaf de Regenweg in LET OP HET VERKEER
o Boognr. 23 Boy Timmermans
Je gaat terug naar de Snoertsebaan linksaf richting Zeilberg LET OP HET VERKEER
1e weg links de Berktsedijk op en na ong. 250 mtr. aan linkerzijde ziet u
o Boognr.24 Buurtschap Berktsedijk/Binnenweg
Je vervolgt de Berktsedijk en aan einde van de weg komt u bij fietspad en ga linksaf richting
Liessel. Fietspad blijven volgen en ga 2e weg links de Regenweg op hier ziet u
o Boognr. 25 Buurtschap Loon midden & achter.
Ga terug naar fietspad en vervolg deze in richting Liessel. Na ong. 400 mtr. ziet u rechterzijde
o Boognr. 26 Buurtschap Loon “Voor”
Daarna fietst U Liessel in en voorbij “De Hoofdzaak” gaat u linksaf de nieuwbouw wijk De Koome
in daar ziet u
o Boognr. 27 Buurtschap Hoofdstraat achter
Weg volgen waarna U de 1e weg linksaf gaat.(Nieuwstraat)
2e weg rechtsaf, straat de Kesselaar in. Daar ziet u op het grasveld
o Boognr. 28 Buurtschap De Kesselaar
U fietst terug naar de T-splitsing, alwaar linksaf gaat. 1e straat links Hoogveld in. Daar ziet u
Boognr. 29 Buurtschap Hoogveld / Mortierpad
U fietst terug en ga tussen de huizen 1e weg linksaf “Kloosterhof”(Let op! Geen doorgang voor
auto’s). Fiets door totdat u bij de Kerk van Liessel uit komt en ga rechtsaf en daar ziet u de
laatste boog
o Boognr. 30 Buurtschap Hoofdstraat ‘t Centrum
U bent nu gekomen bij het einde van de fietstocht.
Wij hopen dat u een fijne fietstocht heeft gehad.
Tevens wil het Sint-Hubertusgilde alvast iedereen bedanken die op enigerlei wijze heeft
meegewerkt aan het welslagen van ons 4-jaarlijks Koningsschieten.

