Routeomschrijving OCV Verrassingsrit voor trucks, 10 okt. 2015.
De route start om 11.00 uur bij handels- en transportbedrijf Reijnders BV aan de
Industrieweg 19 te Boxtel.
Reijnders BV is een grote handelsonderneming in kolenproducten met op- en overslag,
met daarbij de veredeling van deze producten. Ook in- en verkoop van
bestratingmaterialen is een tak van de Reijnders onderneming, waarbij alle producten
met eigen vervoer door Europa verzorgd worden.
Om een indruk te krijgen kijkt u even op hun site: www.reijndersbv.nl om een indruk te
krijgen van dit bedrijf.
De route (ong. 80 km) gaat richting Oirschot, St. Oedenrode, Lieshout, Beek en Donk,
Erp,Veghel, Schijndel, St. Michelsgestel en Boxtel.
De finish is ong. om 14.30/15.00 uur op een unieke locatie nabij Boxtel, waar tevens op
vertoon van polsbandje en muntjes toegang verleend wordt tot een verrassende
verzameling en met verrassend eten en drinken.
Rij niet in colonne maar als gewoon verkeersdeelnemer volgens onderstaande
routeomschrijving.
1- Bij het verlaten van het terrein linksaf
2- 3x rotondes rechtdoor
3- Bij verkeerslichten rechtsaf richting Oirschot
4- 4e straat na ong 6 km bij houten zithoek met parasol linksaf de Fransman in.
5- Voor het spoor met de bocht mee rechtsaf de Broekstraat in.
6- Na 1 km linksaf naar de rotonde.
7- Op de rotonde linksaf richting st. Oedenrode.
8- 2 rotondes rechtdoor.
9- Na 2 km na blauw wit bord van Brabant Water rechtsaf de Nijnselseweg in.
10- Einde weg linksaf Schietbergweg op.
11- Aan het einde rechtsaf.
12- Over de weg 2e linksaf ind.terr. Nijnsel op

13- Borden doorgaand verkeer volgen.
14- Aan het einde linksaf Lieshoutseweg op.
15- Meteen over het bruggetje rechtsaf Vresselseweg op.
16- Op de Kruising linksaf richting Beek en Donk. linksaf de Planetenlaan op.
17- Rotonde rechtdoor.
18- In Lieshout hoofdweg volgen over het kanaal.
19- Kruising linksaf richting Beek en Donk.
20- Na 2 km links aanhouden.
21 Rotonde rechtdoor richting Beek en Donk.
22- Over de brug weg volgen. 2x stoplicht
23- Rotonde linksaf N279 richting 's-Hertogenbosch.
24- Rotonde linksaf richting ind.terr Bemmer
25- Linksaf ind.terr. Bemmer op
26- Rustpunt.
27- Vertrek vanaf ind.terr. Rechtsaf naar rotonde.
28- Rotonde rechtdoor richting Erp.
29- In Erp aangekomen gaat u rechtaf ind. Molenakker op.
30- Einde linksaf richting Veghel.
31- Weg blijven volgen tot in Veghel.
32- In Veghel bij kruispunt met verkeerslichten linksaf richting Helmond.
33- 2e rotonde rechtsaf riching Schijndel.
34- 3e rotonde linksaf richting st. Oedenrode.
35- Rotonde rechtdoor
36- In de bocht (voetgangerstoplicht) rechtsaf Schijndel centrum.
37- Weg blijven volgen door Schijndel.
38- Dan na ongeveer 5 km bij kruising Gemonde st. Michielsgestel linksaf
40- Einde weg rechtsaf. (doodlopende weg )
Volg aanwijzingen verkeersregelaars. Let op: niet over het gras te rijden.

