FOTOZOEKTOCHT 2022
We vertrekken aan de kerk van Zittaart en gaan rechts de LINDESTRAAT in. Einde Lindestraat steken we de
Kiezel over en gaan onmiddellijk naar rechts: GROENSTRAAT. We blijven de GROENSTRAAT volgen en
steken het kruispuntje over en komen zo in Bospad. We steken De EINDHOUTSEBAAN schuin links over en
komen zo in de MOENSTRAAT. Vervolgens eerste links de BEEKSTRAAT in. Op het einde gaan we links de
HESEMEER in. We fietsen het kruispunt met de WEIDESTRAAT rechtdoor en vervolgens eerste links en
vervolgen HESEMEER. In de bocht met de HESEMEER gaan we rechts een paadje in en komen uiteindelijk
terug op HESEMEER uit waar we links fietsen. Kruispunt rechts en HESEMEER vervolgen, dan de eerste straat
rechts de HEIDEWEG in. Einde HEIDEWEG gaan we links de KIEZEL op. Vervolgens eerste rechts de
BREDESTRAAT in. We fietsen het kruispunt met de ALVINNEBERG over en vervolgen de BREDESTRAAT.
Aan DE HUTTEN gaan we rechtdoor en vervolgens eerste links en komen zo op het onverharde fietspad richting
De Grote Nete. We steken de bug met De Grote Nete over en houden rechts aan en vervolgens eerste naar links
en komen zo op de ZANDSTRAAT waar we links gaan. We blijven de ZANDSTRAAT volgen en houden aan
het kruispunt met de MALOSEWAVER links aan en vervolgen ZANDSTRAAT. We gaan onder de tunnel met
de ring door en komen op LAAR, waar we rechts gaan. We steken de N71 over en komen in KIEVERMONT.
In een bocht even verder gaan we rechts VOORT in. We blijven VOORT volgen en op het kruispunt met de
GEELSEBAAN gaan we rechtdoor en komen zo in de GEELSEBAAN.
Even verder aan de
MULGRACHTSTRAAT gaan we links en vervolgens terug links HESSIE in. We blijven HESSIE volgen en
fietsen langs het spoor af en komen zo in HAAG. Aan het kruispunt met de GROENVINKSTRAAT gaan we
rechts (voor de spoorovergang) en vervolgens eerste straat rechts: GROENVINKSTRAAT. We steken het
kruispunt over en komen zo in de BELLEKENSSTRAAT. Kruispunt rechtdoor en we komen in de
BELLEKENSSTRAAT. Vervolgens eerste links we passeren hier voor de molen van Ezaart en volgend
kruispunt rechts: KORTESTRAAT (niet de onverharde weg). We steken vervolgens het kruispunt met EZAART
over en komen in de SLAGMOLENSTRAAT. We fietsen tot aan de ZUIDERRING waar we oversteken en
vervolgen de SLAGMOLENSTRAAT. Vervolgens eerste rechts de VOLMOLENHEIDE in. Aan het kruispunt
met de WEVERSTRAAT gaan we rechts en vervolgens links de VELTJENSSTRAAT in. Natuurlijk komen
langs taverne ’t Belshof (gene paniek). We blijven de VELTJENSSTRAAT volgen, deze gaat over in de SINTANTONIUSSTRAAT en op ’t einde voor de kerk van Bel gaan we rechts en vervolgens links de HOOGSTRAAT
in. We blijven steeds rechtdoor fietsen: de weg gaat over in onverhard. Steeds rechtdoor en op ’t einde gaan we
rechts de KRUISKWACHT in. Vervolgens eerste veldweg links, richting Grote Nete. We blijven langs de Nete
fietsen tot aan de gemeentelijke visvijver waar we rechts de Nete over steken en in GEWAD (terug verhard)
terecht komen. Vervolgens kruispunt met GENEPAS over tot aan de HEIKANT waar we links gaan. Vervolgens
eerste straat rechts: GEBERGTE. Aan het kruispunt met de LIJSTERSTRAAT gaan we links en vervolgen
GEBERGTE tot de JAGERSWEG waar we rechts aanhouden en GEBERGTE vervolgen tot aan de
ALVINNENBERG waar we links gaan en vervolgens de JAGERSWEG over steken (oppassen hier) om in de
SPEELTUINSTRAAT te komen. We steken de BEVRIJDINGSLAAN over en komen in BREEPOEL. We gaan
vervolgens rechts de OUDE MOLENSTRAAT in en fietsen tot op ’t einde en gaan rechts STEENHEUVEL in
en komen even verder in de LINDESTRAAT waar we links nemen. We komen terug aan de kerk van Zittaart
waar we gestart zijn. We hebben nu ongeveer 27 km in de benen en hebben in totaal een 160 hoogtemeters
overwonnen. We hopen dat U genoten heeft van de fietstocht en hopen jullie terug te zien op een of andere
activiteit.
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