Bosbad Hoeven Fietsroute 3
’t Oude Platteland + 16 km
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U vertrekt vanaf de receptie van Bosbad Hoeven.
Voorbij de slagboom gaat u rechtsaf.
Bij Achter het hof gaat u naar rechts.
Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Julianastraat.
Sla rechtsaf en ga zo naar de Bovenstraat.
Ga de eerste straat naar links.
Ga rechtsaf naar de Heul.
Sla linksaf naar de Parallelweg en vervolg naar de Nijverheidsweg.
Sla rechtsaf richting Bolwerk (fietsbrug).
Sla rechtsaf op de Irenestraat.
Steek de Dorpsstraat over en neem de Bremstraat.
Sla rechtsaf en ga het Kenbelstraatje in.
Volg de bocht naar links om op het Kenbelstraatje te blijven.
Sla linksaf naar de Roosendaalseweg en blijf deze volgen.
Voorbij de 2 bochten tref je links aan;

’t Oude Platteland; een uniek streekmuseum met siertuin, landbouwwerktuigen, gereedschappen,
koetsen en nog veel meer uit de oude tijd. Een rondleiding van gemiddeld twee uur maakt deel uit van een bezoek
aan dit museum en vindt plaats onder de deskundige leiding van een gids.
Openingstijden:
Woensdag t/m zondag
10.00 – 18.00
Toegangsprijs € 5,00 p.p., inclusief consumptie
16. Bij buitenkomst linksaf slaan en weer verder gaan op de Roosendaalseweg.
17. Neem de eerste straat links. Dit is weer de Bremstraat, maar dan vanaf de andere kant.
18. Aan het einde is een t-splitsing, beide kanten heten Bremstraat, maar u gaat rechtsaf. Deze weg draait naar
links en wordt dan Canadastraat.
19. Aan het einde slaat u rechtsaf naar de Bernhardstraat.
20. Neem de eerste afslag rechtsaf naar de Achterhoeksestraat. Deze weg buigt linksaf, blijven volgen.
21. Sla rechtsaf naar de Rucphenseweg.
22. Op de rotonde neemt u de 2e afslag naar de Pastoor van Breugelstraat.
23. Neem de afslag rechts naar de Uilenspiegelstraat. Deze maakt een flauwe bocht naar de Mommerstraat.
24. Sla linksaf naar de Oude Antwerpsepostbaan.
25. Ga rechtsaf weer naar Molecaten Park Bosbad Hoeven.
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