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Route A-        3 km 

Aanwijzingen: 
* Zorg als leiding dat groep goed bij elkaar blijft;  
* Zorg voor een veilige oversteek van straten en wegen. 
* Bezorg anderen geen overlast 
* Volg de aanwijzingen van de Avond4dgse organisatie op.  

 
LA = Linksaf   RA = Rechtsaf  RD = Rechtdoor 
 

Door de poort bij de Kickers en het pad blijven volgen dat achter Eikendonk loopt. RD over 

de brug en gelijk LA over het voetpad achter Eikendonk. Aan het einde van het voetpad  RA 

en daarna LA en weg blijven volgen en RA bij het fietspad deze volgen naar het 

kruispunt. Oversteken bij verkeersregelaars en LA – rechtdoor en  RA voor brug - 

fietspad volgen langs afwateringskanaal - 1e verharde pad RA fietspad volgen bij vijfsprong 

RD - voorbij trimbaan 1e pad RA daarna RD – Hoefsvenlaan (oversteken!) – langs voormalig 

Lido RA en LA via pad langs vijver en zwembad –Einde RD Drunenseweg oversteken  bij 

verkeersregelaars – Eikendonklaan RD en einde  LA via poort  Kickers, links aanhouden en 

via WSC naar hoofdterrein  en afmelden. 

 
 

Route B-  Nieuw     3 km 
Aanwijzingen: 
* Zorg als leiding dat groep goed bij elkaar blijft;  
* Zorg voor een veilige oversteek van straten en wegen. 
* Bezorg anderen geen overlast 
* Volg de aanwijzingen van de Avond4dgse organisatie op. 

 
LA = Linksaf       RA = Rechtsaf    RD = Rechtdoor 
 

Door de poort bij de Kickers  links aanhouden en het pad blijven volgen dat achter locatie 

Eikendonk loopt. RD over de brug en gelijk LA over het voetpad achter Eikendonk. Aan het 

einde van het voetpad  RA en daarna LA en weg blijven volgen en RA bij het fietspad deze 

volgen naar het kruispunt. Oversteken bij verkeersregelaars. Bij de kanaaldijk LA.  Bij 

het "Halvezolenpad" oversteken. Let op fietsers. Hier doorlopen tot aan de 2e lantaarnpaal 

aan de linkerkant van het fietspad en daar naar beneden. Nu kom je uit in de "Marga 

Klompéstraat". Aan het einde LA en gelijk de eerste pad RA. En deze blijven volgen aan het 

einde LA de "Henriëtte Roland Holststraat" in. Dan RD het fietspad de "Ds. Louwe 

Kooymanslaan" volgen. Deze gaat over in de "Burg. Teijssenlaan" deze blijf je volgen tot aan 

de "Baardwijksestraat" daar ga je RD. Verkeersregelaars. Nu kom je in de "Heermanslaan" 

en ga je meteen LA in de "Burg. Heystlaan". RA bij de "St. Jonghestraat" en loop je langs 

BaLaDe. En aan het einde ga je LA “Teisterbantlaan”. Op het voetpad langs de flats. Aan het 

einde LA de "van de Merwedelaan" in. Let op het kruispunt met de "van Overschiestraat". 

Aan het einde van de weg RA de "Baardwijksestraat" in. RA het fietspad op en gelijk LA het 

fietspad volgen parallel aan de "Akkerlaan" tot aan WSC en daar LA het terrein op.  
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Route C        3 km 
Aanwijzingen: 
* Zorg als leiding dat groep goed bij elkaar blijft;  
* Zorg voor een veilige oversteek van straten en wegen. 
* Bezorg anderen geen overlast 
* Volg de aanwijzingen van de Avond4dgse organisatie op.  

     

LA = Linksaf    RA = Rechtsaf      RD = Rechtdoor 
 
Door de poort bij de Kickers  links aanhouden en het pad blijven volgen dat achter locatie 

Eikendonk loopt. RD over de brug en gelijk LA over het voetpad achter Eikendonk. Aan het 

einde van het voetpad  RA en daarna LA en weg blijven volgen en RA bij het fietspad deze 

volgen naar het kruispunt. Oversteken bij verkeersregelaars -  LA over voetpad- voor 

brug RA - Pad langs kanaal blijven volgen (niet op fietspad lopen!) en waar fietspad links 

naar beneden gaat, loop je 100 meter RD (zandpad) en ga je RA naar beneden - grasveld 

oversteken  bij asfaltweg (Hoefsvenlaan)  RD over brug  -  1e pad RA en voetpad aanhouden 

langs roeivijver – rechts aanhouden en over brug bij hertenkamp RA - langs hertenkamp-

einde pad  LA en RA (Vijverlaan oversteken) en via asfaltpad lang de vijver en het zwembad 

tot Drunenseweg  en bij verkeersregelaars bij s.g. “de Overlaat”  oversteken– 

Eikendonklaan RD en einde  LA via poort  Kickers, links aanhouden en via WSC naar 

hoofdterrein  en afmelden. 

 
 


