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Fietsroute Rekkens Volksfeest 2020 met dank aan 

Wim Giesbers. 

 

De fietsroute is op eigen risico, wij gaan ervan uit dat iedereen de 

coronamaatregelen hanteren! We wensen jullie allen veel plezier. 

De route wijkt iets af van wat er in de uitnodiging staat. 

================================================ 

Start bij café, zalencentrum Kerkemeijer. 

Ga vanaf de parkeerplaats links. U fietst nu op de Rekkenseweg. 

Eerste weg rechts (Apedijk). 

Na ongeveer 1 km. komt u langs het Dahliaveld van de corsogroep 

de Ape. 

Einde Apedijk ga op fietspad rechtsaf (Rekkenseweg). 

Eerste weg links (Kerkloolaan). 

Eerste weg rechts (Keerdijk). 

Tweede kruising links (volg pijlrichting fietsknooppunt 73)        U fietst 

nu op de Zwilbroekseweg. 

Na 2.5 km. links komt u bij de familie Lubbers. Hier is het Dahliaveld 

van de Slemphutterweg. U kunt een mooi rondje fietsen om dit 

kleurrijke veld en is er mogelijkheid om een heerlijk ijsje van 

Dommelholt te kopen.   

Na het bezoek aan de Dahlia’s van de Slemputterweg gaat u linksaf. U 

fietst weer op de Zwilbroekseweg. 

Eerste weg links (Noachweg).  

Einde Noachweg rechts (Kranenweg). 
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Einde Kranenweg links (Meeldijk).  

Einde Meeldijk oversteken naar fietspad. Ga hier rechtsaf 

(Rekkenseweg). 

Na ongeveer 1 km staat rechts het Dahliaveld van de 

Lannnevershoek. 

Tweede asfaltweg rechts (Zuid Rekkenseweg). 

Na 250 meter rechts kunt u het Dahliaveld van corsogroep 

Koordeshoek bewonderen. 

Eerste weg rechts (Diekerweg). 

Einde Diekerweg links (Rammelbroeksweg).  

Eerste zandfietspad rechts (Nieuwenkampsweg). 

Zandpad gaat over in verharde weg. 

Einde verharde weg rechts (Vredensebaan). 

Eerste weg links (Lanneversweg). 

Einde Lanneversweg rechts (Zuid Rekkenseweg). 

Na ongeveer 500 meter links ziet u het Dahliaveld van de 

Huurnerhoek. 

Ga bij fietsknooppunt bordje nummer 74 rechtsaf (bij de 

buitenmanege van de Molenruiters) en kies klinkerpad. Ga over de 

stuw en langs de zandvang en kies daarna bospad.  

Einde bospad links. 

U komt nu achter bij de Protestante Antoniuskerk. Fiets hier langs en 

ga daarna rechtsom voor langs de kerk. U bent nu op de Lindevoort. 

Einde Lindevoort links (Den Borgweg). 
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Einde den Borgweg rechts. 

Na ongeveer 100 meter rechts komt u langs het Dahliaveld van de 

corsogroep Tied Zat. 

Eerste weg rechts (Deeskerweg). 

Einde Deeskerweg links (Den Borgweg). 

Na ongeveer 1 km. links ziet u in de verte het Dahliaveld van de 

corsogroep Kappenwever. 

Daarna naar ongeveer 700 meter rechts komt u langs het veld van 

corsogroep Oldenkotte. 

Einde den Borgweg rechts (Oldenkotseweg). 

Finish bij café Rotering.  

 


