Bosbad Hoeven Fietsroute 2
’t Ossekopke + 15 km
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U vertrekt vanaf de receptie van Bosbad Hoeven.
Voorbij de slagboom gaat u linksaf.
Sla linksaf de Bovenstraat in en ga meteen rechtsaf de Van Opdorpendreef in.
Sla aan het eind linksaf, dit is de Oude Bredasepostbaan.
Sla rechtsaf naar de Heistraat.
Over het viaduct wordt dit de Poppestraat.
Neem op de rotonde de eerste afslag, (Bremstraat).
Wanneer de weg een bocht naar links maakt, gaat u rechtsaf om op de Bremstraat te blijven.
De Bremstraat maakt een scherpe bocht naar rechts. Hier moet u rechtdoor en, raar maar waar, dit stuk
heet ook Bremstraat!
Aan het einde gaat de weg naar links en heet dan de Canadastraat.
Sla rechtsaf aan het einde en volg de Bernhardstraat.
In de bocht slaat u linksaf naar de St. Martinusstraat en rijdt u de bebouwde kom van Rucphen binnen.
Voorbij de St. Martinusschool gaat u rechtsaf de Kade op en vervolgt u op de Postbaan. Deze blijft u volgen
(er staan ook bordjes) tot u komt bij

’t Ossekopke, hier vindt u een plekje om lekker even, onder het genot van een consumptie, uit te rusten op het
terras. U kunt eventueel wat eten en de kinderen vinden hier een hele leuke speeltuin.
Vlakbij vindt u de Rucphense Heide, een bijzonder mooi natuurgebied, waar u ook lekker kunt wandelen
Openingstijden ‘t Ossekopke
zomer:
dagelijks van 12.00 – 18.00
winter:
dinsdag – zondag en mogelijk eerder gesloten
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Sla linksaf om op de Postbaan te blijven.
Sla rechtsaf richting Pierestraat.
Sla linksaf richting Pierestraat.
Sla linksaf richting Pierestraat.
Sla rechtsaf naar de Kade.
Sla linksaf naar de Gastelseweg.
Sla rechtsaf naar de Gastelsebaan.
Sla linksaf naar de Rucphenseweg.
Neem op de rotonde de 2e afslag naar Pastoor van Breugelstraat.
Sla rechtsaf naar de Hoenderparkdreef.
Sla linksaf om weer in de Oude Antwerpsepostbaan te komen.
Aan uw rechterhand bevindt zich Molecaten Park Bosbad Hoeven.
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