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Route A- M.V.         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 
 

Vertrek- vanaf naast startbureau-  via hoofdingang -  LA  Akkerlaan – LA  voor Drunenseweg 

over voetpad – Bij verkeersregelaars S.g.”de Overlaat” RA  oversteken en LA - RA voor 

brug kanaal  - fietspad volgen langs afwateringskanaal - 1e verharde pad RA fietspad volgen 

bij vijfsprong RD - voorbij trimbaan 1e pad RA daarna RD – Hoefsvenlaan (oversteken!) – 

langs roeivijver einde RA en LA voetpad langs surfvijver nieuwe zwembad heen - einde 

(Drunenseweg) LA- bij Akkerlaan RA- en Drunenseweg oversteken en  via hoofdingang 

WSC terug en afmelden. 

 
 
 
 

Route B- M.V.        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 
 

Vertrek- vanaf naast startbureau-  via hoofdingang  -  LA Akkerlaan – LA Drunenseweg –LA 

Eikendonklaan –voorbij F.de Windthospice RA- via bouweg en voorbij water partij RA- via 

nieuwe ingang terug naa Eikendonklaan en LA- bij Drunenseweg LA en voor kanaal/brug LA 

- fietspad volgen langs afwateringskanaal – en pad volgen tot voetpad voorbij spoortracé en 

LA – tweede pad RA (A.Jacobsstraat) – einde straat LA - trottoir Burg.Teyssenlaan blijven 

volgen tot Hoefsteeg en LA - bij fietspad Spoorbrugweg RA en links aanhouden- RD en bij 

trottoir Akkerlaan LA (let op fietspad) en via hoofdpoort WSC afmelden 
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Route C-  M.V.     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 
 

Vertrek via hoofdingang RA  - Akkerlaan – RA Bloemendaalweg – einde LA – over 

Kanaaldijk tot Hoogeindse Rondweg – LA – Hoogeinde – Loeffstraat – LA Baardwijksestraat 

– RA bij Clemensschool/ ISK – LA van Heystlaan – RA de Jongestraat/ langs Balade – LA 

Teisterbantlaan – LA Merwedelaan – langs Akkerlaan naar startlokatie/WSC en afmelden. 

 

 
 


