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De praktijk bevindt zich aan de 
Hofstraat 22 te Aalten.
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· Volg de N318 richting Aalten, u 

kruist bij de verkeerlichten de 
Hamelandroute 

· Neem na de verkeerslichten de 
eerste afslag links → Bredevoortse-
straatweg 

· Ga na boekhandel Messink & Prin-
sen links → Polstraat

· Volg de bocht en neem de tweede 
afslag rechts → Hofstraat
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· Volg de N313 (Hamelandroute) 

richting Aalten, en sla bij de ver-
keerslichten net voor Aalten 
rechtsaf → N318

· Neem vervolgens de eerste afslag 
links → Bredevoortsestraatweg 

· Ga na boekhandel Messink & Prin-
sen links → Polstraat

· Volg de bocht en neem de tweede 
afslag rechts → Hofstraat

Locatie Aalten
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· Volg de N819 ( Dinxperlosestraat-

weg) richting Aalten
· Neem op de rotonde de tweede 

afslag (�⁄� rond), u kruist Rondweg 
Zuid

· Rijd Aalten in en volg de Dinxper-
losestraatweg tot aan de 
T-splitsing met de Nijverheidsweg

· Sla rechtsaf en rijdt door tot aan 
de rotonde → Nijverheidsweg 

· Neem op de rotonde de derde 
afslag (¾ rond) → Bocholtsestraat-
weg

· Rijd door tot de volgende rotonde 
(de Bocholtsestraatweg gaat daar-
bij over in Plein-Zuid) en neem de 
tweede afslag (�⁄� rond) → 
Dijkstraat 

· Volg de weg omhoog, met een 
flauwe bocht naar rechts, richting 
de kerk – de Dijkstraat gaat over in 
de Kerkstraat

· Neem net vóór de kerk de afslag 
rechts → Hofstraat
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· Volg de N318 richting Aalten
· Neem bij de tweede rotonde, net 

voor Autobedrijf Kempers, de 
eerste afslag (¼ rond) → Nijver-
heidsweg

· Volg de weg met de bocht mee tot 
de volgende rotonde en neem de 
derde afslag (¾ rond) → Admiraal 
de Ruyterstraat

· Rijd de straat met de bochten mee 
helemaal uit tot aan de T-splitsing 
met de Dijkstraat

· Sla nu linksaf → Dijkstraat
· Volg de weg omhoog, met een 

flauwe bocht naar rechts, richting 
de kerk – de Dijkstraat gaat over in 
de Kerkstraat

· Neem net vóór de kerk de afslag 
rechts → Hofstraat

De praktijk bevindt zich aan de 
Hofstraat 22 te Aalten. 
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