
ALTERNATIEVE TOER MEE 2020 vanuit Moergestel, ca 45 km  

De organisatie verwacht dat u zich aan de verkeersregels houdt 
en aan de voorschriften van de overheid i.v.m. het coronavirus! Veel fietsplezier. 

Let op: er zijn geen posten en routepijlen. 
 
1. Start op het Sint Jansplein en de hoofdweg naar rechts volgen tot ‘t Draaiboompje. 
Daar links en dan rechtdoor. Bij Croy ‘t Stokske rechtdoor fietsbordje nr 18 en vervolgens 84 
- 19 - 22. Kort na bordje 22 (250 m) oversteken en bospad volgen. 
2. Aan einde van dit bospad fietspad links en vrijwel meteen weer oversteken en fietspad tot 
einde volgen en bij de Belvertshoeve rechtsaf. 
3. Einde weg bij bordje 86 links = Rosepdreef. 
4. Bij kruising en bordje 87 fietspad links door Kampina en dit geasfalteerd fietspad tot einde 
volgen. 
5. Einde fietspad rechts = Kempseweg en bij voorrangsweg links = Koevoortseweg. 
6. Na plaatsnaambord Lennisheuvel op kruising rechts en daarna eerste weg rechts = 
Beukendreef. 
7. Beukendreef gaat rechtdoor over in Meierijsebaan. Ook bij kruising rechtdoor 
Meierijsebaan. 
8. Bij bordje 09 / 60 rechts 09 volgen = Polsdonken. Einde fietspad links = Hedel. Bij kruising 
rechtdoor = Peperstraat. 
9. Na woonhuis met huisnummer 4 rechts fietspad. 
10. Voorrangsweg oversteken en geasfalteerd fietspad nemen. Fietspad gaat over in 
klinkerweg. Aan einde bij splitsing naar rechts (Michiel de Ruyterlaan) en aan einde weg 
links. 
11. Bij wegsplitsing rechtdoor bij bord eenrichtingsverkeer = Gasthuisstraat. 
12. Na 100 m fietspad rechts en aan einde links aanhouden en meteen klinkerweg naar kerk 
volgen langs Gasterij De Beurs. 
13. Bij de kerk rechts over de Markt rijden en daarna rechts = Nieuwstraat. 
14. Bij scherpe bocht aan het einde van de Nieuwstraat links = Leeuwerikstraat. Als weg 
afbuigt links aanhouden en fietspad nemen. 
15. Einde fietspad rechts en de Boterwijcksestraat rechtdoor volgen. Deze gaat over in 
Lieveld. 
16. Lieveld volgen en bij 2e asfaltweg links = Mousten. 
17. Einde Mousten rechts = Lubberstraat. Einde Lubberstraat oversteken en fietspad naar 
links. 
18 Vlak voor de watermolen oversteken en na de brug het fietspad volgen. 
19. Eerste weg links = Kattenberg en aan einde viaduct rechts Bekersweg. 



20. Bij park de Stille Wille rechtdoor ( let op drempels!) en fietspad aan linkerkant nemen. 
21. Aan einde fietspad Reedijk inrijden en volgen tot over viaduct. Bij schrikhek naar links en 
bij bocht rechtdoor en dus niet naar rechts! 
22. Asfaltweg gaat over in fietspad. Einde fietspad links klinkerweg en die volgen tot 
voorrangsweg. 
23. Bij voorrangsweg links en weg vervolgen tot Sint Jansplein. 
 
Wel thuis en wij hopen dat u denkt aan financiële steun voor het werk van pater Theo 
Raaijmakers in Cochabamba, Bolivië. Wij zien u graag terug bij de 40ste Toer Mee in 2021! 
 
Wij bevelen u aan een donatie op de website van de Stichting Werk Theo Raaijmakers. 

 
 
 
 
 
 


