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Route A          5 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 Avondvierdaagse 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 LA bij het fietspad deze blijven volgen tot aan de 

kanaaldijk. Voor de brug LA (kanaaldijk) en RD - voorbij Halve Zolenfietspad 2e trap LA naar 

beneden) – LA en gelijk RA (A.Blamannstraat (H.R.Holststraat) - RD voetpad blijven volgen, 

dit is de Ds.L.Kooijmanslaan  LA - 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. Jongestraat" 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 "van de Merwedelaan" tot aan WSC en 

daar LA het terrein op. 

 
 
 
 
 

Route B               5 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 Avondvierdaagse 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 en LA- voor de brug bij 

kanaaldijk RA - kanaaldijk rechts aanhouden (zandpad) en bij 5 sprong RD - links van dijkje 

naar beneden (langs bord:  “zone”: verboden voor auto’s & motoren) - na boerderij RD – bij 

zevensprong RA – RD richting Akkerlaan –  na 4e verharde weg RA voetpad langs 

hertenkamp –einde pad LA en gelijk RA – Vijverlaan oversteken en via asfaltpad langs vijver 

en zwembad  de  Drunenseweg oversteken bij verkeersregelaars   en  via Eikendonklaan 

verder vervolgen naar WSC (startpunt) en afmelden. 
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Route C      5 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 - Over voetpad langs 

overdek zwembad - Einde voetpad oversteken RA -  2e LA aan de zuidzijde Hertenkamp 

voetpad volgen – Rechts aanhouden - Einde Voetpad (Als je Hertenkamp verlaat) LA 

Fietspad – Einde fietspad (= na 60 m.) RA en schuin oversteken en rechts over gras lopen – 

na ong. 100 m RA – Brug over en LA - Einde straat Rechts aanhouden en bij T-splitsing LA  

tussen paaltje voetpad inlopen (Achter de villa’s voetpad volgen ) - RA  brug over – 2e brug 

over en RD – Voetpad volgen – LA brug over – VOOR parkeerterrein LA over het gras – 

Einde gras DE BOSSEN IN. Pad blijven volgen tot je bij de brug uit komt. De brug 

oversteken en pad blijven volgen tot je bij een splitsing komt.- Hier rechts aan houden en bij 

de volgende splitsing LA - Bospad RD volgen –Bij 7-sprong LA richting Akkerlaan – Na 

verlaten bossen 1e voetpad  RA langs speeltuin -  Voet/fietspad blijven volgen en na ong. 

400 m (na het 2e bankje)  LA richting Hoefsvenlaan  – Bij brug Hoefsvenlaan oversteken  - 

Langs de roeivijver het voetpad volgen -  Einde voetpad oversteken (RA-LA) - voetpad naar 

overdekt Zwembad volgen - Einde voetpad bij verkeersregelaars oversteken - Doorlopen 

naar vertrekpunt WSC) 

 
 


