Route "De Kroegentocht" lengte ongeveer 40 km
Dagtocht: neem ruim de tijd om alles te kunnen zien.
Een mooie fietsroute door de mooie natuur in de nabijheid van Roosendaal.
Omdat Roosendaal een grensplaats is gaat deze route ook door België.
De naam "De kroegentocht" heb ik verzonnen doordat er zoveel mooie stopplaatsen
zijn.
Het is een mooi route voor volwassenen maar zeker ook voor de kinderen.
Er zijn voldoende speelgelegenheden en andere leerzame dingen, zoals:









het "Ossekopke" speeltuin met terras
"Jagersrust" Café met terras
"De Bosrust" speeltuin met terras
het stoommuseum met molen "De bakkersmolen" waar regelmatig een
stoomtreintje rond de molen rijdt. In de bakkerij worden de machines nog
aangedreven door stoom.
Ook vindt je op deze route het nostalgisch café "De Bostella"waar de tijd heeft
stilgestaan, waar je, worst, hammen, zult, aardappel, appels, aardbeien,
asperges, enz. op het biljart vindt voor de verkoop. Waar de klant 's-winters de
potkachel moet opstoken door zelf hout in de kachel te doen.
het karrenmuseum "De Kiekenhoeve" Café Restaurant met terras en kleine
speeltuin
Nispen: Twee rustpunten op de kruising

Start
Parkeerplaats

Brasserie Lodge Visdonk
Rozenvendreef 2
4707 PD ROOSENDAAL
tel: 0165 536629
e-mail: info@lodgevisdonk.nl
http://www.lodgevisdonk.nl/
Rustpunten zijn aangegeven met een

*

Routebeschrijving:
01. Van de parkeerplaats af, links af (Rozenvendreef)
02. Daarna rechts af (Zundertseweg)
03. Na ongeveer 500 mtr links af (Langendijksestraat)
04. Na ongeveer honderd meter met de bocht mee naar rechts (nog steeds
langendijksestraat)
05. Na een paar honderd meter verandert de weg van naam (Schietbaan)
06. Volg deze weg (rechtdoor)

07. Op vijfsprong rechtdoor (asfaltweg). (Schietbaan)
08. De verharde weg gaat over in een zandpad.
09. Ga rechtdoor op het fietspad.
10. Met de bocht mee naar links. (volg het fietspad)

*
't Ossekopke (terras met speeltuin)
Aan de linkerzijde ziet u het 't Ossekopke'

Postbaan 38
4715 PM Rucphen
0165 341669
http://www.ossekopke.nl

11. rechtdoor fietspad nog steeds blijven volgen.
12. Op de T-splitsing van fietspaden rechtsaf en deze blijven volgen
13. Na enkele km's te hebben gefietst stopt het fietspad en kom je op een smalle
weg, ga rechtsaf
14. Ongeveer 500 meter verder ga je linksaf
15. Aan het einde van deze straat linksaf tot Café Jagersrust

*

Café Jagersrust (terras)
Café Jagersrust
Hoeksestraat 34
4721SP Schijf
16. Vanaf Café Jagersrust de zelfde weg terug ongeveer een kilometer en neem het
fietspad aan je linkerhand
17. Volg dit fietspad tot je bij de openbare weg bent aangekomen, ga rechtdoor. (volg
53) (kijk uit met oversteken)
18. Op de kruising rechtdoor (volg 08)

*

19. Fiets rechtdoor tot je aan de rechterhand De Bosrust ziet

De Bosrust (terras met speeltuin)
Kleine Horendonk 10
Horendonk (België)
http://www.debosrust.be

We gaan verder op weg naar "de Bakkersmolen" dit stuk is ongeveer 7 km.
19. Vervolg de weg (volg 08)
20. Neem de eerste verharde weg rechts (bij knooppunt 08 en volg 54)
21. Bij T-splitsing (volg 54)
23. Bij T-splitsing (volg 57)

24. Bij T-splitsing (volg 57)
25. Bij T-splitsing (volg 57)
26. Bij T-splitsing links af (volg Postbaan)
27. Steek op de kruising over. Let Op!! bij oversteken. (Bredestraat)
28. Op T-splitsing rechtdoor (Vissenheuvel)
29. Op T-splitsing rechts aanhouden en asfaltweg volgen (Vissenheuvel)
30. Asfaltweg volgen en met de bocht mee naar links
31. Nog steeds deze weg volgen (Vissenheuvel)
32. Einde weg links af. Let Op!! fiets achter elkaar, drukke weg.
33. Na ongeveer 100 meter 1ste gelegenheid rechts (smal weggetje)
34. Daarna eerste gelegenheid links (fietspad)
35. Aan het einde ga rechtsaf (blijf op de stoep, de stoep is het fietspad)
36. Na ongeveer 75 meter aan de linkerzijde is "De Bakkersmolen"
met molen.

*

stoommuseum

"De Bakkersmolen" stoommuseum met molen,
bakkerij en restaurant met terras
De Molenhoeve
Stint Jansstraat 238
2910 Essen Wildert
http://www.debakkersmole.be

Van hieruit gaan we naar het nostalgisch café "De Bostella" , ongeveer 8 km.
37. Vervolg deze weg (de bakkersmolen voorbij)
38. U rijdt de Wildert in.
39. Deze weg blijven volgen tot de stoplichten (vlak voor de stoplichten een overweg
over)
40. Steek de kruising over
41. Blijf deze weg ongeveer 2 km volgen .
42. U komt op een kruising waar een bord staat met opschrift COLLEGE
43. Volg dit bord, rechtdoor dus.
44. 25 meter verder links aanhouden (Klaprooslaan)
45. Ga aan het einde linksaf, het fietspad op.
46. Ga aan het einde van dit fietspad rechtsaf de weg op
47. Volg deze weg 1,6 km
48. Op de kruising rechts af (Verbindingsstraat)
49. Bij het knooppuntbord volg nummer 81, dat is rechtdoor
50. Aan het einde van de weg rechts af, Moerkantsebaan (volg "Karrenmuseum")
51. Na ongeveer 1 km, aan de linkerkant en op een hoek is het nostalgisch Café "De
Bostella"

*

Nostalgisch Café "De Bostella"
Moerkantsebaan 196
Essen-Hoek
http://youtu.be/H8kWoZfj1mk
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=UB1EDPV3

52. Vervolg de weg ongeveer 2,3 km
53. aan de linkerkant is "De Kiekenhoeve"

*

"De Kiekenhoeve" restaurant met terras, kleine
speeltuin en Karrenmuseum
Moerkantsebaan 54
2910 Essen
http://www.karrenmuseum.be/nieuw/
http://www.kiekenhoeve.be/#home

54. Vervolg de weg (Moerkantsebaan)
55. Voor de bult (spoor onderdoorgang) linksaf (Hemelrijk)
56. Ga de rechts de spoorovergang over
57. Blijf deze weg volgen (blijf op de stoep, dit is het fietspad) tot het einde van de
weg in zicht is
58. Ongeveer 150 meter voor het einde van de weg, ga links af (Kloosterweg)
60. Aan het einde links af
61. Na ongeveer 1,5 km kom je in Nispen (gemeente Roosendaal)
62. Op de kruising vindt je café "Tivoli"

*

en café "De Gouden Leeuw"

Café Tivoli met terras
Kerkplein 6
4709 BJ Nispen (Roosendaal)
http://www.cafetivoli.nl/

Café De Gouden Leeuw met terras
Kerkplein 3
4709 BJ Nispen
0165-365423
http://www.degoudenleeuwnispen.nl/

*

63. Ga rechtdoor richting Roosendaal
64. Volg de weg totdat je aan de linkse kant een fietspad tegenkomt.
65. Neem dit fietspad
66. Net voor de stoplichten, ga rechtsaf het grindpad op.
67. Volg dit grindpad, het gaat over in een verhard fietspad
68. Ga nog steeds rechtdoor, het viaduct onder door.
69. Fiets tot in de bocht, neem het fietspad rechtdoor, je fiets nu achter de huizen
langs.
70. Aan het einde van dit fietspad ga je rechts af.
71. Bij de rotonde rechtdoor.
72. Ga rechtsaf ( Rozevendreef) en meteen weer rechtsaf de parkeerplaats op.
73. Einde Route.

Parkeerplaats

Brasserie Lodge Visdonk
Rozenvendreef 2
4707 PD ROOSENDAAL
tel: 0165 536629
e-mail: info@lodgevisdonk.nl
http://www.lodgevisdonk.nl/

*

