Zondag 19/02/2017: 12u: lus aan de volksabdij te Ossendrecht (NL).
Organisatie : Turbo-ATR Geert
Routebeschrijving via uw GPS systeem.
Wilt u De Volksabdij en/of Restaurant De Blauwe Pauw invoeren op uw GPSsysteem, dan kunt u het beste de coordinaten invullen i.p.v. het adres. (bij invoer
van het adres komt u meestal niet op de juiste bestemming!)
De coordinaten van de parkeerplaats van De Volksabdij en Restaurant De Blauwe
Pauw zijn N 51.40917, E 004.34134
Wij nemen de parking het verste van de gebouwen verwijderd
Wegbeschrijving : Vanuit Zeeland / Antwerpen
-Neem op de A58 de afslag Hoogerheide. Onderaan de afslag, op de rotonde,
rechtsaf richting Hoogerheide.
-Op de 1e rotonde gaat u linksaf richting Ossendrecht / Putte
-Bij de stoplichten rechtdoor
-Op de 3e rotonde linksaf richting Ossendrecht
-Op de 1e rotonde rechtsaf richting Ossendrecht
-Na ongeveer 200 meter ziet u aan de rechterkant de oprijlaan van De Volksabdij.
U vindt de parkeerplaats van De -Volksabdij na ongeveer 500 meter aan de
rechterkant.
vertrekpunt = eet en drankstop : De Volksabdij & Restaurant De Blauwe Pauw
(+ hotel + conferentiecentrum + natuurpoort)
O.L.V. Ter Duinenlaan 199
4641 RM OSSENDRECHT (NL)
+31(0)164-672546
info@devolksabdij.nl
www.devolksabdij.nl
lunch, diner of borrel... alles is mogelijk. Streekprodukten: 3 unieke en
ambachtelijk gebrouwen volksabdij bier en kaas
drankstop : indien zeer mooi weder en tijd + goesting kunnen we even borrelen in
de manege de wolf te huybergen
Kilomerters en stafkaarten : kan kleinder of 27,7 km of 29,7 km of 33,2 km --49G huybergen --- gps : nederland-brabant-buurt van grenspark de zoom ... 27,7
km - lus aan volksabdij nieuw
Tocht kan gemakkelijk korter worden, gemaakt de dag zelve voor diegenen die dat
wensen, we maken bijna een 8 vormige route, we komen dus op onze tocht een 2°
keer vrij dicht bij de volksabdiij. Indien je dit wil, geef me liefst wel op voorhand
een seintje dan kan ik desnoods een klein kaartje voor je afdrukken.
Ondergrond : meestal zand

moeilijkheden: let op , dit is een nieuwe tocht: sommige stukken al gedaan met
paard of te voet, sommige stukken nog nooit gedaan (vgl mijn pc zijn daar wel
toegankelijke wandelpaden maar ik weet niet of je er te paard door kan)
Landschap : bossen, heide, akkers
Deelnemers: geert en imelda

