45 KM – MIDWEEK 2 / HOPPERIT
GELUVELD – ELVERDINGE – GELUVELD.
Organisatie: Vrije Wielertoeristen Geluveld vzw.

ORANJE pijl op de weg

De deelnemers worden verzocht zich te houden aan de verkeerscode en het respecteren van andere weggebruikers.
Laat verpakkingen en etensresten niet achter op het parcours. Wij fietsen milieubewust, u toch ook?!
De inrichters zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of diefstallen.
Gewond na een aanrijding? Blijf kalm en bel het noodnummer 112.

Geluveld
Zillebeke

Voormezele
Dikkebus

Vlamertinge

Elverdinge

Boezinge

Ieper
Sint-Jan
Zonnebeke

Geluveld

volg de weg richting Zandvoorde – aan einde afdaling RA (Keiweg) - einde weg RA
(Waterstraat) – aan T-punt RA (Waterstraat)
1e straat LA (Herenthagestraat) – einde weg LA (Pappotstraat) – LA meedraaien (Pappotstraat) –
einde weg RA (Werviksestraat) – 1e straat LA (Zwarteleenstraat) – einde weg RA (Komenseweg)
– 1e straat LA (Verbrandemolenstraat) – KP dwarsen (Waastensestraat) – grote baan dwarsen
(Kalleputstraat) – weg volgen tot in Voormezele
Wittenhuisstraat - einde weg RA (Ruuschaartstraat) – rotonde RD
volgende rotonde RD (Krommenelststraat) – 1e straat LA (Veldstraat) – einde weg RA
(Groenejagerstraat) en direct LA – en terug 1e straat RA (Zorgvlietstraat) – einde weg LA
(Abelestraat)
einde weg RA (Bellestraat) – SPLITSING - gevaarlijke rotonde (!) RD – over spoorweg – KP
RD (Guido Gezellestraat) – 1e straat LA (De Cerfstraat) – aan KP RA (Hospitaalstraat) – 1e straat
RA (Hospitaalstraat)
einde weg LA (Vlamertingsestraat) - fietsen tot Elverdinge – einde weg LA (Sint Livinusstraat) (Veurnseweg) – aan verkeerslichten RD en rechts meevolgen (Boezingestraat) – buiten centrum
1e straat RA (Vroedenhofstraat) – einde weg LA (Kapellestraat) – hoofdweg volgen richting
Boezinge
einde weg LA Diksmuidseweg richting centrum Boezinge – kasseien – aan buurtwinkel RA
(Brugstraat) – aan verkeerslichten RD over de brug van het Ieperleekanaal en vervolgens rechts
de hoofdweg meevolgen (Molenstraat – Langemarkstraat) – na laatste industriegebouw RA
(Kleine Poezelstraat) – 1e straat LA (Moortelweg)
weg dwarsen – vervolgens rechts meevolgen (Moortelweg) – kruispunt RD (Moortelweg) – aan
volgende KP LA (Hogeziekenweg)
baan dwarsen – en 1e straat LA (Tentestraat) – KP RD (Tentestraat)
Tentestraat gaat over in Verlorenhoek – volgen tot einde weg – einde weg RA boven A19 en na
de afdaling van de brug LA (Frezenbergstraat) – fietsen naast autosnelweg – einde weg RD baan
dwarsen (Frezenbergstraat) - aan T-punt LA (Oude Kortrijkstraat) – na taverne Nonnebossen 2e
straat RA net voor brug A19 (Polygonestraat)
1e straat LA (Poezelhoekstraat) – einde weg net na het voetbalplein LA (Kasteelstraat) – baan
dwarsen en aan eindpunt Café ’t Hoekske.
EINDE (49 km)

Website: www.vwt-geluveld.be
Bij onherstelbare pech, tel.: +32 (0)473 42 41 26 (enkel in het weekend)
Tel. café ’t Hoekske (startplaats): 057 46 87 84

