TRAGE HERFSTZOEKTOCHT 2021 – ROUTEBLAD
Vertrekpunt :
Marktplein Wijnegem
 Steek de Turnhoutsebaan
over aan de
verkeerslichten ter
hoogte van de
Belfiusbank en ga
linksaf.
 Naast huisnummer 404
ga je rechtsaf, richting
het restaurant Nonna.
 Neem het eerste
grindwegje rechts, langs
de petanquebanen en de
Lourdesgrot
































neem rechts het zandweggetje naar de uitgang van het domein.
Ga rechts de Boskantweg in.
Neem het tweede straatje links.
Sla op het einde linksaf in de Kerkhofstraat.
Steek op het einde de Schoolstraat over en volg het straatje naar de school.
Ga op het einde van dit straatje de Veldstraat over en volg de Weydveldstraat.
Neem de eerste straat links, de Oud Gasthuisstraat.
Steek aan het zebrapad de Merksemsebaan over en neem het zandweggetje op de Sint-Sebastiaansplaats.
Ga even rechts, dan links en sla rechts de Begonialaan in. Neem het linker voetpad.
Steek de Ridder Van Havrelaan over en ga voorbij het pleintje, links de Salvialaan in.
Neem de eerste straat rechts, de Azalealaan.
Ga op het einde linksaf in de Merksemsebaan.
Steek aan het zebrapad de Fortveldstraat over en volg de De Wijngaardstraat.
Neem de eerste straat rechts, de Hoevestraat en neem vervolgens het eerste straatje links, de Nachtegalenweg.
Op het einde ga je links en volg je de Ganzenweg.
Steek de De Wijngaardstraat over en neem de volgende straat links, de Vuurkruisenlaan.
Volg hier het linker voetpad.
Ga in de J.B.Pittoorsstraat rechts naar het ronde punt en ga links verder in de Vuurkruisenlaan.
Ga op het einde rechtsaf en volg de Fortveldstraat.
Neem het derde straatje links, de Notenboomstraat.
Steek op het einde de Ridder Van Havrelaan over en volg de Driehoekstraat.
Ga op het einde rechtsaf en steek aan de verkeerslichten de Merksemsebaan over.
Volg links de Merksemsebaan en neem de eerste straat rechts, de Veldstraat.
Neem de eerste straat rechts, de Bergenstraat en volg deze tot het einde.
Ga hier linksaf en volg de Schoolstraat.
Neem de derde straat rechts, de Vaartdijk en volg deze tot aan de tweede straat rechts, de Kosterijstraat.
Op het einde ga je even rechts en steek je aan het zebrapad de Turnhoutsebaan over.
Neem de dreef van het park, kruis de verbindingsweg Molendreef – Pastorijlaan en volg de dreef tot op het einde.
Ga hier rechtsaf en neem het eerste pad rechts.
Zo kom je terug in de dreef. Hier ga je links en even verder weer links de Pastorijlaan in.
Op het einde van de Pastorijlaan bereik je weer het startpunt, het Marktplein.

We hopen alvast dat jullie het een aangename wandeling vonden.

