Smoefeltocht2021
Start : Reperstraat 149 – Koffie met gebak
We vertrekken noordwaarts, 1ste straat links in (Veldstraat)
1ste straat rechts : Wezestraat – 1ste links : Liesterstraat
Op het einde rechts afslaan (Tinnenpotstraat)
Op het einde rechts afslaan (Meulebekestraat) en onmiddellijk de 1ste links (Tinnenpotstraat)
Aan het kruispunt (met de Vernagelingstraat) : rechtdoor is ook Vernagelingstraat,
Deze straat gaat over in de Tinnenpotstraat (in Ardooie),
1ste straat links : Cijnsmolenstraat - 1 ste straat rechts : Sterrestraat,
Op het einde slaan we rechts af in de Izegemstraat. Na 100 m slaan we links af : Cloetbergstraat.
Aan het kruispunt met de Roeselarestraat gaan we rechtdoor : Vlasbloemstraat.
We gaan onder de Rijksweg door en slaan links af ( Vlasbloemstraat).
Op het einde van de straat rijden we rechtdoor, de nieuwe wijk in en slaan de 1ste rechts af en rijden tot
aan het pleintje : STOP 1 : drankje
We slaan links af in de Sprietstraat. Deze straat gaat over in de Brabantstraat.
Aan het kruispunt met de Ommegangstraat gaan we rechtdoor : Scharestraat.
Bij het 1ste kruispunt gaan we eerst nog rechtdoor en bij de volgende splitsing houden we rechts aan :
Schaerestraat. De straat gaat over in de Oude Lichterveldestraat en we rijden verder noordwaarts.
We dwarsen de spoorweg en nemen de 1ste straat rechts : Knijffelingstraat tot nr 2. STOP 2 : ijsje
1ste rechts : Elslanderstraat. Deze straat gaat over in de Lampernissestraat, die we volgen tot het einde.
We slaan rechts af in de Stationsstraat (aan Metafox).
We dwarsen de spoorweg en slaan de 1ste links af :Biekorfstraat – STOP 3 – de Biekorf – drank
Keer terug tot aan de Stationstraat, We slaan links af : Melkerijstraat.
Op rechterkant ligt een grote parking en cultuurcentrum de ARK.
We vervolgen deze straat die overgaat in de Hogeschuurstraat.
Aan het kruispunt slaan we links af : Oosthoekstraat
Aan het kruispunt met de Diepestraat gaan we rechtdoor : Turkijestraat
Op het einde slaan we rechts af : Processiestraat. We rijden tot het einde : N50 – Brugsesteenweg.
We moeten deze straat dwarsen. Voor de veiligheid verkiezen we dat de fietsers rechts afslaan en rijden
tot aan de lichten en daar naar de andere kant oversteken via het zebrapad.
We slaan rechts af in de Waterstraat. We volgen de straat tot het einde en we slaan rechts af in de
Posterijlaan, Vlak voor de overweg slaan we rechts af : Spoorweglaan.
Op het einde van deze straat slaan we rechts af in de Meulebekestraat.
We rijden onder de N37 en slaan de 1ste straat rechts af : Veldstraat.
We nemen de 1ste straat links : Zomerweg, We gaan rechtdoor – de straat verandert van naam :
Muizelaarstraat, Aan het kruispunt slaan we rechts af : Jacobinnestraat.
Op het einde naar rechts : Kriekestraat, Aan de splitsing houden we links aan : Blekerijstraat,
Aan het volgend kruispunt houden we rechts aan en we slaan direct rechts af : Maeneghemstraat.
We blijven deze straat volgen tot het einde. We zijn opnieuw aan de Bruggesteenweg (N50).
We slaan links af en nemen de eerste rechts : Provinciaal Domeinstraat,
We nemen de eerste links (Sint-Antoniusstraat) en komen aan de kerk : STOP 4 – fruitsalade
We rijden tot het einde en slaan rechts af in de Vijverdamstraat; op het einde gaan we naar links
(Bloemgatstraat), We blijven deze straat volgen. Aan de café houden we links aan tot aan het kruispunt
met de Meulebeekstraat/Grote Roeselarestraat, aan het kruispunt rijden we rechtdoor (Haaipanderstraat).
De eerste straat links afslaan (Doelstraat), We houden rechts aan en blijven rechtdoor rijden richting
Emelgem. De straat gaat over in de Gistelstraat; aan de splitsing houden we links aan (blijven de
Gistelstraat volgen). De 4de straat slaan we rechts in (Koning Boudewijnstraat),: we rijden dus niet tot het
einde (wetstraat/Ingelmunsterstraat – N382C). Deze straat gaat over in de Graaf de Montblanclaan. Op
het einde van de straat slaan we links af in de Haaipanderstraat. Aan het kruispunt rechtdoor in de Stijn
Streuvelsstraat en we eindigen op het Emelgemse plein in het Oud Gemeentehuis : worst + drank

