Nieuwsbrief
25 april 2021
Voorwoord

Een nieuwe puzzel:

Lieve mensen,
Allereerst hopen wij dat jullie allemaal het goed
maken en de vaccinatie inmiddels hebben
gekregen. We kijken heel erg naar het moment uit
dat we weer vrij zijn om elkaar te ontmoeten en
om allerlei dingen te kunnen ondernemen.
De donateursbijdrage voor dit jaar is € 10,--.
Mochten wij de komende tijd niets of nauwelijks
iets kunnen organiseren, dan wordt aan het einde
van het jaar bekeken of we weer korting kunnen
geven. Voorlopig doen we het met een puzzel in de
nieuwsbrief en een voorstel voor een fietsroute.
Laat ons weten of u dit op prijs stelt en of u het
plezierig vindt. Voor andere suggesties staan we
uiteraard open.

Nr. 1
Waar is dit
genomen?

Nr. 2
Welk
gebouw is
dit?

Folker, Bas, Maarten en Tineke

Nr. 3
Waar is dit
genomen?

Fotopuzzel
De oplossing van de fotopuzzel uit onze vorige
nieuwsbrief is als volgt:

Foto nr. 1: Kerkstraat
Foto nr. 2: Heistraat
Foto nr. 3: Molenstraat
Foto nr. 4: De Zuid Koninginnewal

Nr. 4
Welk
gebouw is
dit?

In de volgende nieuwsbrief wordt de oplossing
gegeven.
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Om de heuvel heen en rechtsde Frontonstraat in
richting Lidl.
Kruising met Suytboulevard linksaf richting
Engelseweg.
Engelseweg oversteken en met de stoplichten
mee ook linksaf op Engelseweg.
Meteen na de oversteek rechtsaf om onder het
spoor door te gaan richting centrum.
Het fietspad in een cirkel volgen om vervolgens
voor het station langs te fietsen richting voormalig
belastinggebouw.
Voor het voormalig belastinggebouw linksaf en de
smalstraat in richting stoplichten.
Bij de stoplichten de Kasteeltraverse oversteken.
En meteen rechtsaf.
Fietspad met de bocht volgen naar de
penningstraat met het LEV gebouw.
Einde Penningstraat rechtsaf de Molenstraat in.
Bij de Spitsmuisstraat (ter hoogte van nummer 87
in de Molenstraat Is de keuze om of 1. Rechtdoor
naar de stoplichten, hier oversteken, linksaf
fietspad volgen en bij de kruising met de
Azalealaan rechtsaf te gaan, of 2. Linksaf de
Spitsmuisstraat in en eerste weg rechtsaf Sjef
Gerrisstraat in, bij de Brugemeester van Houtlaan
(zonder stoplichten) oversteken en de Azalealaan
in rijden.
Fietspad volgen en met de bocht mee de
Bernadettestraat in.
Dit fietspad helemaal volgen langs de
Bernadetteschool en door de Leliestraat, de
Wethouder van Wellaan oversteken en zo via het
Sjef de Kimpepad (zoals het fietspad heet) richting
fietsbrug naar de Rijpelberg.
Fietsbrug over en aan het einde de Weg door de
Rijpel oversteken en
meteen linksaf.
Dit fietspad volgen
langs het Broedersbos.
Bij de kruising van
fietspaden (hoek
Broedersbos) rechtsaf
tot de Brem.

Probeer deze
fietsroute eens.
Fietsroute april 2021 (14 km)
Vertrek bij de Brem.
Rijpelplein rond en 3e afslag nemen richting
dierenparkje.
Einde fietspad linksaf.
Bij kruising fietspaden rechtsaf richting station.
Voorbij station en winkelcentrum.
Weg oversteken (Biesbosch)
Hierna bij kruising fietspaden linksaf.
Bij de Middenloop (waar 2 bankjes staan) rechtsaf.
Dit fietspad met aan beide kanten een grasveld
helemaal volgen.
Langs kunstwerk de Zonnesteen en aan het einde
van het pad rechtsaf.
Bij het bruggetjes linksaf het bruggetje over.
Het fietspad volgen. Er is een klein stukje straat.
Maar rechtdoor loopt het fietspad verder tussen
huizen door naar de Bruhezerweg.
Hier linksaf de Bruhezerweg op.
Bij zaal Vissers linksaf de Peeleik op.
Bij de kerk rechtsaf (rector Heuvelstraat)
Rivierensingel oversteken en helemaal rechtdoor
tot het kanaal.
Hier linksaf.
Na de voetbalvelden en VOOR de brug linksaf.
Fietspad gaat over in Stipdonkseweg.
Bij de kruising rechtsaf kloostereindweg op
richting industrieterrein.
Bij fietspad rechts: rechtsaf dit fietspad nemen
naar de Rochadeweg.
Boven bij de Rochadeweg rechtsaf. Brug over Bij
Varenschut rechtdoor met de stoplichten. (4,9 km
gereden)
Bij de volgende (nieuwe) stoplichten linksaf
Veldbeemd op.
Weg helemaal volgen en langs het (oude) kanaal
terug richting Helmond (Kanaaldijk Zuid-Oost)
Langs de kano-vereniging en aan het einde bij de
Vossenbeemd linksaf. ( 8,3 km gereden)
Bij de stoplichten rechtdoor de Kanaaldijk ZuidWest oversteken.
Hierna rechtsaf de paralelweg op richting
centrum.
Bij de volgende brug (Suytkadebrug) rechtsaf de
brug over.
Bij de rotonde de derde afslag nemen. Dit is de
Kanaalboulevard.
Na de rijtjeswoningen rechtsaf (Timpaanstraat).
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