Speeltuinroute

Milsbeek 5,15 km.

Start bij Spar supermarkt Willemsen
Kerkstraat 1a, Milsbeek tel. 0485-517850.

1.)





Steek de Rijksweg over naar Sprokkelveld.

De weg maakt een scherpe bocht naar rechts en vervolgens naar links.



De 1ste speeltuin bevindt zich aan de linkerkant.

  Ga verder Sprokkelveld in en ga linksaf door de Smelenhof (onverharde weg).
 Rechts is een strook bos met paadjes om te rennen of te verstoppen.
Als je de Vesting ’t Genneperhuis NIET wilt bezoeken, sla je op de splitsing  links af lees je
2.)

verder bij punt 4.



3)
Ga op de splitsing rechtsaf naar de voormalige
Vesting ’t Genneperhuis.



Steek bij het Milsbeeks theehuis de Bloemenstraat schuin
naar links over en ga rechtsaf het fietspaadje op, dat naar de ruïne
met uitzichttoren leidt via bruggetjes over de weer herstelde
grachten en de Niers.


4)



Keer terug naar de Smelenhof en volg deze tot aan de Rijksweg.

Steek de Rijksweg over en ga het fietspad op dat overgaat in de Kempkesstraat.




Steek de Zwarteweg over en ga de Gildenstraat in.

Tussen huisnummers 12+14 bevindt zich de 2 de speeltuin aan de linkerhand.

5) Volg de Gildenstraat tot op het kruispunt met de Kerkstraat.



Ga rechtsaf de Kerkstraat in.

 Steek de Langstraat over en ga de Pottenbakker in. Volg de Pottenbakker.
 Deze maakt een ruime bocht naar links en dan een scherpe bocht naar rechts.
 Ga dan linksaf de Plateel in (eerste zijstraat) naar de 3de speeltuin.

6)



Volg de Plateel (links om de speeltuin heen) en sla aan het eind linksaf het zandpad in.

  Ga op de Langstraat rechtsaf en vervolgens links het Rogbloempad in.
  Aan het eind rechts afslaan en dan vrijwel meteen weer links de Knoot in.
Hier is de 4de speeltuin.

7)

  Ga verder over de Knoot en linksaf de Oude Baan op.
 De 5de speeltuin bevindt zich hier aan de linkerkant.

Op dit veld zijn 2 skate-objecten een stukje voetbalveld met 1 doel en een korfbal paal.

Vervolg de Oude Baan terug naar het eindpunt bij de supermarkt.

De route staat ook op de website van de wijkraad: www.wijkraadgennep-zuid.nl
Voor een plattegrond volg de onderstaande link: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1544517.
Gebruik van de speeltuin en verbindingsroutes is geheel voor eigen risico.
De route mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de wijkraad.
De gemeente Gennep en de wijkraad Gennep-Zuid kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade opgelopen
tijdens en/of als gevolg van het gebruik van de routes.
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