100 jaar Gezinsbond Merksplas: geboorteboomroute 2021 (+- 13km)
Start De Spetter-Huis v/h Kind
Draai links in de Ceulemansstraat tot
aan de J Mertensstraat. Links naar
het rond punt. Neem 3de straat naar
de Schuttershofstraat naar het
jeugdcentrum Spelewei naar het
plein achter Spelewei.
Plein achter Spelewei.
Plein rechts verlaten links
Gezellestraat in, rechtdoor
oversteken naar Albertstraat.
Rechtdoor oversteken naar de
Boudewijnstraat. Bocht links
Vredestraat in. Op het einde rechts
Kloosterstraat in naar de 1ste straat
links naar Prinsenstraat.
Prinsenstraat
In Prinsenstraat 1ste straat links naar
Sint Michielsstraat. Dan 2de straat
links naar Kern Lindendijk.
Plein Kern Lindendijk
Via kern Lindendijk naar
Kloosterstraat links. 1ste straat rechts
naar Via Kerkplein naar Kerkstraat.
Tegenover de brandweerkazerne
oversteken naar Hofeinde . Hofeinde
rechts volgen tot aan Carons Hofke.
Carons Hofke (voortuin
Heemhuis).
Terugkeer naar Hofeinde en 1ste
straat rechts naar Hoekeinde
gedurende ongeveer 1.5 km.
Plein hoek Hoekeinde /Oude
Baan
Terug naar Hoekeinde richting
centrum en dan 1ste straat rechts
Slagmolenstraat in. Rechtdoor
oversteken naar Pannenhuisstraat.
Aan het kruispunt links de
Veldenbergstraat in en 1ste straat
rechts de Stoopstraat in.

Tussen huisnummers 11 en 13
speelplein Stopenwijk.
Terug naar Stoopstraat links en aan
het kruispunt rechts naar Korenveld.
Op einde naar het plein Korenveld.
Pleintje Korenveld
Terugkeer naar de Stoopstraat en
rechtdoor oversteken naar
Schuivenoord.
Links op het kruispunt op de
hoek met de Egstraat en
Schuivenoord.
Tegenover Egstraat rechtdoor
oversteken naar De Poot (doorsteek).
Naast huisnummer 7 een doorsteek
nemen.
Zo bereik je pleintje Schuivenoord.
Terugkeer naar De Poot. Recht
tegenover een doorsteek nemen naar
de Veldenbergstraat tot aan de
rood-witte hekken. Dan links de
Veldenbergstraat in. Daarna 1ste
straat links naar Molendries, dan 1ste
straat rechts naar Molenvloed. En 1ste
straat links naar Molenpolder.
Pleintje Molenpolder
Terugkeer naar Molenvloed. Links via
nieuwe fietsdoorsteek naar Jaak
Mertensstraat. En dan rechts naar
het rond punt , Op het rond punt de
2de straat rechts in naar de Leest.
Dan de 2de straat rechts naar Den
Heerd tot aan het rond punt en dan
meteen rechts ter hoogte van
huisnummer 4 naar pleintje Den
Outer.
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pleintje Den Outer
Terugkeer naar het rond puntje, naar
Den Heerd rechts en tussen
huisnummer 7 en 9 naar het pleintje
Kerkenakker.
Pleintje Kerkenakker
Doorsteek achteraan naar
Kerkenakker , dan rechts naar
Heiseneinde en links naar het rond
punt van de Steenweg op Turnhout.
Op het rond punt naar de
Leopoldstraat en dan 1ste straat
rechts naar de Kleiryt. Verder 1ste
straat rechts naar het Koopepad. Zo
bereiken we het Driesplein.
Driesplein
Via Driesplein links in de Kleirytse
Driesen . Dan 1ste straat rechts Groes
in. Aan het einde van de straat
bereik je het Oude Driesplein.
Plein Oude Driesplein
Via de doorsteek bereik je de
Boogstraat. Dan naar rechts en aan
het kruispunt links SintSebastiaansstraat in. Verder de 1ste
straat links de Blazoenstraat in. Op
het einde vind je het pleintje van de
Blazoenstraat.
plein Blazoenstraat
Terugkeer via de Blazoenstraat links
naar de Sint -Sebastiaansstraat. Op
het einde links de Bredestraat in.
Aan het kruispunt neem je links
Opstal en dan de 3de straat rechts, de
Kloosterstraat in. Aan de kerk neem
je het kerkplein links. Daarna keer je
rechts via de Kerkstraat , de
Pastorijstraat terug naar De SpetterHuis v/h Kind, eindpunt van de
geboorteboomroute.
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