Berlaar – Pulderbos – Grobbendonk – Berlaar
Ong. 46 km
Vertrek langs Tulpenstraat naar De Boekt – LA rood fietspad en volgen tot
parking voor Kessel-dorp
LA fietsweg en volgen tot voor rusthuis – RA richting kerk = Gasthuisstraat
Einde weg LA en 1ste RA = Pastoriestraat – einde KP RA = Nieuwstraat
Einde weg LA = Smoutmolendreef – einde RA = Grote Puttingbaan
Juist voor einde weg LA = Heidestraat – spoorweg over en L volgen
Einde weg LA = Lindekensbaan – 1ste RA = Vaerestraat
KP RA = Vogelzangstraat en volgen tot T KP en LA volgen tot einde
LA en voor brug RA richting Goormans – nog brugje over
RA naast water en volgen tot Viersel – RA brug aan sluis over
RA volgen = Watersportlaan en voor brug LA = nog Watersportlaan
Einde RA brug overrijden en beneden RA naast water en brug onderdoor
1ste RA = Waterschap – 1ste LA = Gebroken Loop (onverhard) wordt asfalt
Volgen tot einde aan rotonde aan Liersebaan - RA naar fietsoversteek en LA
fietspad nemen - 1ste RA = Antwerpsebaan (kringloopwinkel)en fietsknppnt 71
volgen tot voor graspleintje – RA = Bogaereweg – splitsing L volgen
= St Jozefstraat – in bocht RD volgen = smal paadje
Einde RA = Oelegemsebaan – einde RA = Vierselbaan
Aan postkantoor LA = De Bergen –
Voor wegwijzer naar jeugdhuis ’t Licht RA en einde schuin RD = fietsweg
Einde schuin RD naast huisnr 11 = nog fietsweg en blijven volgen tot einde
= fietsweg naar Pulderbos – einde Ringlaan RD oversteken – GEVAAR!
= nog onverhard en L volgen tot einde en LA = Driehoekstraat = fietsknppnt 04
volgen tot voorbij bos – 1ste weggetje RA (onverhard) wordt Lindelaan

Volgen tot einde
LA richting kerk
Drankstop mogelijk in café In De Klok rechtover de kerk (ong. 22 km)
Weg vervolgen met kerk aan linkerzijde – 1ste LA = Patrijzenlaan
1ste RA = Salvatorlaan – einde fietsweggetje RA en einde RD = Hazenpad
1ste RA = Tuinweg – einde RA = Pulsebaan – 1ste LA = Draaiboom
1ste LA volgen = Blauwhoef – splitsing L volgen =
Cauwenberglei – 1ste RA = Binnenweg – 1ste LA = Fatimalaan
1ste RA = Fonteinstraat – einde LA = Keulsebaan
Einde RA = Pulsesteenweg – 1ste RA = Grensstraat wordt Zavelstraat
Einde KP RD = Eisterlee – einde LA = Eikenlei en volgen tot einde
(verschillende drankstops mogelijk in centrum Grobbendonk)
Rond punt RA en altijd RD volgen = bruggen over
Na de brug direct RA = Timmermanslei – einde T KP LA = Pallieterdreef
Einde grote baan even LA tot zebrapad en oversteken en fietsweggetje nemen
Wordt Bosschaert De Bouwellaan – einde LA en KP RA en 46 – 22 volgen
= naast mogelijke stopplaats taverne De Molen (alle dagen open vanaf 11u)
Verder 22 volgen tot knppnt – RA = Echelpoel en volgen tot einde
LA = Looystraat – einde RA = nog Looystraat = naar knppnt 23 – 34
Aan einde van Steynenhofweg niet LA maar RD bosweg nemen
Einde RA = Kruiskensbaan – voor taverne de Cruysberg RA bosweg nemen
Einde RD = Kruideniersstraat – RA fietsweg naar bruggetje over Nete
Naast kasteel verder naar De Beerslaan en richting sporthal

