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Pak-je-tijd- wandeling ACV Laakdal ( 1 t/m 16 mei 2021)
• Installeer een QR-code lezer op je smartphone
• Hou je aan de geldende corona-regels (ga enkel met je bubbel op stap)
• Laat geen vuilnis achter
• Startplaats = St.-Gertrudiskerk – Kerkstraat Groot-Vorst (lengte: +/- 6 km)
• Onderweg vind je stopplaatsen met borden die naar een monument of het
begrip “Tijd” verwijzen
• Rolstoel- of buggygebruikers gaan in de Veldstraat naar rechts en nemen
de verkorte route! (4.5 km)
Veel plezier
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De route:
1. We vertrekken aan de kerk van Groot-Vorst en gaan richting centrum en
volgen de Kerkstraat tot kruispunt met de Veldstraat
2. Hier gaan we naar links (= richting Chiroheem Albatros). We volgen de
Veldstraat tot huisnummer 29.
3. Rechts nemen we de doorgang naar de Toke Van Nestestraat.
4. Op de Toke Van Neste straat aangekomen gaan we links tot op
Steenbergen.
5. Op Steenbergen gaan we rechts richting Centrum. Net binnen de
bebouwde kom slaan we links, de Rodekruisstraat in.
6. Deze volgen we (rechts aanhouden) tot we op de Langedijk komen.
7. Op de Langedijk gaan we links, richting Eindhout. We steken de straat over
en nemen rechts het bospad.
8. We volgen dit bospad tot we rechts de Mortelstraat ingaan (dit is aan
wandelknooppunt, richting 128)
9. We houden de Mortelstraat eerst rechts aan. Daarna rechts de straat
Vogelzang in. We komen dan op een T. Rechts zien we de dagopvang
‘Vogelzang’.
10. Hier gaan we dan links om langs het gemeentehuis te komen.
11. Op de Houthoek gaan we links tot aan kinderopvang ‘Babilou’.
12. Hier (naast Houthoek 26) nemen we de doorsteek naar de Smissestraat
13. We nemen het zebrapad en vervolgen onze weg langs de lagere school en
chiroheem ‘De Schakel’. Dit is de Veldstraat.
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OPGELET !!! Buggy- en rolstoelgebruikers nemen vanaf hier de
verkorte route !!! Hier komen we op de Veldstraat die we even rechts nemen tot aan
huisnummer 68. Hier nemen we links de doorsteek, die ons terug op de parking van de
kerk brengt.

14. De andere wandelaars vervolgen hun route ook langs de Veldstraat maar
gaan naar links ipv naar rechts! Tot we rechts aan huisnummer 150A en
knooppunt 191 komen.
15. Hier trekken we rechts het bos in. Dit bos is een nat stukje groen dat tussen
de dorpskern en de Laak ligt.
16. We volgen deze weg tot we langs het speelbos aan de pic nic-hut komen.
17. Aan de pic nic-hut gaan we naar rechts en we zien de kerk al staan
18. We komen nu terug op onze vertrekplaats aan.

Bedankt voor jullie deelname!
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