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Informatie en routes Jeugdavondvierdaagse 2022 
 
In de onderstaande tabel ziet u welk groepsnummer welke route op woensdag t/m vrijdag 
loopt. 
Vervolgens ziet u op de volgende bladzijden de routes. 
 
Welke route de mindervalidegroep (groepsnummer 1) loopt wordt op de dag zelf bepaald. 

 

Woensdag 

Route >> A 3 B 3 C3 A 5 B 5 C 5 A 10 B 10 
C 

10 

Groepsnr. 
4 

t/m 
13 

14 
t/m 
26 

27 
t/m 
30 

50 
t/m 
66 

67 
t/m 
82 

83 
t/m 
98 

102 
t/m 
112 

113 
t/m 
124 

125 
t/m 
135 

           

Donderdag 

Route >> A 3 B 3 C3 A 5 B 5 C 5 A 10 B 10 
C 

10 

Groepsnr. 
27 

t/m 
30 

4 
t/m 
13 

14 
t/m 
26 

83 
t/m 
90 

50 
t/m 
66 

67 
t/m 
82 

125 
t/m 
135 

102 
t/m 
112 

113 
t/m 
124 

           

Vrijdag 

Route >> A 3 B 3 C3 A 5 B 5 C 5 A 10 B 10 
C 

10 

Groepsnr. 
14 

t/m 
26 

27 
t/m 
30 

4 
t/m 
13 

67 
t/m 
82 

83 
t/m 
90 

50 
t/m 
66 

113 
t/m 
124 

125 
t/m 
130 

102 
t/m 
112 

 
 
Starttijden: 
 

 3km 5km 10 km 

Woensdag  18.30 uur 18.15 uur 18.00 uur 

Donderdag 18.30 uur 18.15 uur 18.00 uur 

Vrijdag 18.30 uur 18.15 uur 18.00 uur 

    

Zaterdag 18.15 17.30 uur 16.30 uur 

Defilé 18.30 uur 

 
Bloemen- en Snoepverkoop: 
Op zaterdag 11 juni kunt u vanaf 16.00 uur  een mooi boeket  of snoepzak kopen . Een 
combinatie is ook mogelijk tegen een  leuke prijs. Door een boeket of snoepszak  te kopen 
steunt u de organisatie. 
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De regels: 

Om een evenement te kunnen organiseren zijn regels en afspraken erg belangrijk voor de 
veiligheid van de deelnemers en in de communicatie naar deelnemers, de begeleiders en 
organisatie. Deze regels werden al bekend gemaakt bij het digitaal inschrijven en via onze 
website. 

Maar voor wie de regels nog onbekend zijn willen wij deze hier nog eens vermelden. Wij 
hopen dat iedereen deze regels opvolgt en respecteert. Dank daarvoor. 

Regels tijdens de Jeugdavondvierdaagse: 

1. ALLEEN OPGEGEVEN BEGELEIDERS MOGEN MET DE GROEP MEELOPEN. 
2. NIET INGESCHREVEN = NIET MEELOPEN !! DIT GELDT OOK VOOR HET 

DEFILÉ OP ZATERDAG. 
3. Wilt u meelopen als ouder/begeleider, dan dient u uw naam op de deelnemerslijst 

bij te laten schrijven (minimaal 2 en maximaal 8 begeleiders per groep); 
4. Begeleiders mogen zich ook voor een, twee of drie dagen opgeven. Alle dagen 

meelopen is natuurlijk helemaal mooi; 
5. Begeleiders die zich hebben opgegeven als begeleider zijn gedurende de tijd dat zij 

de groep begeleiden verzekerd via de Vrijwilligersverzekering die de Stichting 
Jeugdavondvierdaagse heeft afgesloten. Een goede reden om als geregistreerd 
begeleider deel te nemen; 

6. Zorg er voor dat diegene die zich als begeleiding hebben opgegeven ook 
daadwerkelijk met elkaar de leiding over de groep op zich nemen (teamwork); 

7. Deelnemers dienen aanwijzingen van de begeleiders, verkeersregelaars, 
medewerkers EHBO en de Organisatie op te volgen; 

8. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen volgt een waarschuwing; 
9. Bij een herhaling hiervan volgt uitsluiting van verdere deelname en ontvangt men 

geen medaille; 
10. Begeleiders dienen de organisatie dagelijks op de hoogte te stellen van wangedrag, 

enz. De organisatie zal dan de 
betreffende deelnemer en de ouders/verzorgers aanspreken op het gedrag van de 
deelnemer; 

11. Begeleiders zorgen er voor dat hun groep bij elkaar blijft, zodat de orde en 
veiligheid gewaarborgd zijn; 

12. Afval in de afvalbakken gooien. Niet op straat, in de bossen en op het terrein; Geen 
afvalbakken in de buurt, dan 
verzamel je als groep het afval en gooi je dat in de afvalbakken op het terrein van 
WSC; 

13. Er mag alleen op de trottoirs en in de bossen op de paden gelopen worden. Niet door 
plantsoenen, tuinen, enz. 
Tenzij in de routebeschrijving anders is aangegeven; 

14. Basisscholen zijn niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de Jeugdavondvierdaagse 
gebeurd. Het is een 
buitenschoolse activiteit waarbij de basisscholen niet betrokken zijn; 

15. Het hesje met het nummer mag alleen door een geregistreerde begeleider worden 
opgehaald / ingeleverd bij het secretariaat; 

16. Klachten dienen schriftelijk ( info@avondvierdaagsewaalwijk.org ) gemeld te worden 
bij de organisatie. 

Wij hopen dan iedereen zich aan de regels houdt en dat normen en waarden worden 
gerespecteerd. 
Laat het voor iedereen een gezellig en sportief evenement zijn. 
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Wegomleidingen en -afzettingen. 

Gedurende de Jeugdavondvierdaagse zijn er ook enkele verkeersmaatregelen voor se 

veiligheid van de deelnemers. 

Woensdag t/m vrijdag: 

Om alles in goede banen te leiden en om de veiligheid van de deelnemers en het publiek te 
waarborgen, zijn wij genoodzaakt enige verkeersmaatregelen te nemen waar u als bewoner 
wellicht hinder van zult ondervinden. 

 
Maatregelen  
 

• Op Woensdag 8 juni – Donderdag  9 juni – Vrijdag 10 juni is er een wegafsluiting van 
17.30 uur tot 18.30 uur. 
Dit betreft het wegvak van Merwedelaan vanaf Ambrosiusweg tot aan het kruispunt 
Akkerlaan/Overlaatweg. Zie tekening op de achterzijde. 

• Het wegvak is afgezet met dranghekken met c1-bord en er staan verkeersregelaars 
om het verkeer te regelen. 

 
Parkeren kan aan de Olympiaweg. Deze bereikt u vanaf de Ambrosiusweg. 
Maar……kom met de fiets! 
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Zaterdag 11 juni 

 
Maatregelen 

  

• Het Unnaplein zal de gehele dag gesloten zijn ter voorbereiding van het defilé. 

• Vanaf 16.30 uur wordt de Bernhardstraat afgesloten voor al het verkeer. Dit doen wij 
ten behoeve  veiligheid van de deelnemers. Fietsen worden gestald op het 
Vredesplein en de Fietsenstalling Unnaplein. Vanaf 16.45 uur starten diverse groepen 
met de wandeltocht. 

• Vanaf 17.45 uur zal tussen Intertoys en restaurant Isolani  de opstelplaats voor de 
deelnemende muziekkorpsen worden ingericht. 

• Van 18.15 uur tot 20.00 uur zal de Wilhelminastraat tussen de Leest en de 
Grotestraat volledig worden afgesloten voor ALLE verkeer. 

• Tussen 19.00 uur en 19.45 uur komt het defilé door de Bernhardtstraat en zal op het 
Unnaplein eindigen. Hierna beginnen wij direct met het opruimen en openstellen van de 
Bernhardstraat 

 
Ook hier adviseren wij u KOM MET DE FIETS. 

U kan de fiets parkeren op het Vredesplein, tegenover de Leest of in de Fietsenstalling  

Plaats GEEN fietsen in de Bernhardtstraat!!  
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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 LA bij het fietspad deze 

blijven volgen tot aan de kanaaldijk. 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 "De 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. 
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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 "de 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 – en over voetpad langs 

overdek zwembad - Einde voetpad oversteken RA -  2e LA Vijverlaan schuin oversteken -

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  - LA Brug over – 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 de 5-sprong LA 

richting Akkerlaan – Na verlaten bossen 1e voetpad  RA langs speeltuin -  Voet/fietspad 

blijven volgen en na ong. 400 m (= 10 m. na het 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) 
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Route A  Nieuw      10 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 RA en gelijk LA het voetpad 

op langs de surfvijver langs het zwembad naar de Vijverlaan - Einde pad Vijverlaan schuin 

oversteken en RA –  achter langs Hertenkamp RD- einde voetpad oversteken LA Fietspad 

op– 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  

langs paaltje voetpad inlopen (Achter de villa’s voetpad volgen ) - LA  brug over RD– 2e brug 

over en RD – Voetpad volgen – over brug (richting Smeelelaan) – VOOR parkeerterrein LA 

over het gras – Einde gras fietspad oversteken (let op!) en bossen in.  Pad blijven volgen 

langs Galgenwiel - bij de brug RA- overkant pad blijven volgen tot je bij een splitsing komt.- 

Hier rechts aan houden en direct bij de volgende splitsing LA - Bospad volgen RD –Bij 5-

sprong LA richting Akkerlaan – Na verlaten bossen 1e voetpad  RA langs speeltuin -  

Voet/fietspad RD blijven volgen en na ong. 400 m (= 10m. NA het 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 - RA naar kanaal - Voor Kanaal LA over fietspad 

– Zalve Zolenpad oversteken RD (let op!) Einde fietspad bij Hoogeinde LA (LET OP:  OP 

TROTTOIR LOPEN) -  L. Kooijmanslaan oversteken RD – bij Hoefsteeg LA – Burg 

Theijssenlaan oversteken (let op!) RD- Hoefsteeg vervolgen - Einde Hoefsteeg  RA  bij 

Spoorbrugweg (VOOR  HALVE ZOLENPAD RA) - Einde Spoorbrugweg LA Akkerlaan 

richting Hoofdingang vv WSC - LA naar startpunt . 
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Route B      10 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 links aanhouden 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 dijk aanhouden (zandpad) en fietspad oversteken -  bij 5 

sprong RD - links van dijkje naar beneden (langs bord:  “zone”: verboden voor auto’s & 

motoren) - na boerderij RD - bij 5-sprong RD en links aanhouden) - Zandpad gaat over in 

verharde weg - einde weg  LA (halfverharde doodlopende weg) – einde pad LA richting de 

Roestelberg - voor café/restaurant de Roestelberg LA fietspad volgen –na de camping 1e 

zandpad LA - bij kruising RA - 1e pad LA - links aanhouden langs de Melkdijk - Bij 7-sprong 

rechtsdoor richting Akkerlaan – voor het hertenkamp RA het voetpad voor het hertenkamp – 

na hertenkamp 2e pad LA en Vijverlaan schuin oversteken en LA via asfaltpad langs vijver en 

zwembad naar Drunenseweg , bij verkeersregelaars bij s.g.”de Overlaat”   oversteken en 

via Eikendonklaan weg vervolgen naar WSC (startpunt) en afmelden.  
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Route C      10km 
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 RA en gelijk LA het voetpad 

op langs de surfvijver langs het zwembad naar de Vijverlaan - Einde pad Vijverlaan schuin 

oversteken en RA –  achter langs Hertenkamp RD- einde voetpad oversteken en RA 

(Akkerlaan)-  Aan de linkerzijde van de weg over het gras lopen – LA trottoir 

(Groenewoudlaan) enkele wegen oversteken RD blijven volgen – achter tankstation lopen – 

LA  Burg Smeelelaan - bij voetgangersoversteekplaats RA oversteken (Verkeersregelaars) 

en LA - 1e weg RA (Gelrelaan) – 5e weg LA (Hollandsingel) - einde straat RA 

(Kempenlandlaan) -einde LA (Kloosterweg) – 1e voetpad RA - RD (A.M.G. Schmidtplein) - 

RD (T. Hermansplein) – RD (E. Herfststraat) einde RA  T. Mandersstraat -  RD 

Reigerbosweg - 2e weg RA   

( Sweelinckstraat )- einde bij kruispunt met Beethovenlaan RD – Verdistraat blijven volgen tot 

1e  weg/fietspad LA richting Kloosterweg – Hier oversteken (LET OP! Verkeer) naar de 

Oisterwijkstraat deze blijven volgen en met de bocht mee LA naar de Brabantlaan. Einde 

straat RA naar de Woeringenlaan, aan het einde bocht LA vervolgen en 1e straat RA 

(Cortembergstraat) – RD  over parkeerplaats - langs de flat   Cortembergstraat lopen en 

schuin oversteken – Tussen Flat en Woning lopen -  Bij verkeersregelaars oversteken  LA 

en bij Groenewoudlaan RA achter tankstation langs -en RD diverse wegen oversteken RD –

einde RA Akkerlaan (voor hertenkamp)– en na Hertenkamp 2e pad  LA - RA Vijverlaan 

schuin oversteken en LA via  asfaltpad langs surfvijver en overdekt zwembad naar 

Drunenseweg RA -  LA (oversteken bij verkeersregelaars!) en zelfde weg terug en 

afmelden bij WSC. 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Versie 5-6-2022 

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. 
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DEFILÉ  11 juni  2022 
 
 
ZATERDAG EERST GEDEELTE 5 KM VOOR DEFILÉ  

 

Unnaplein - achter bibliotheek  linksaf en rechtsaf langs St. Jan – linksaf en daarna 

rechtsaf langs van Jij & Ik High Tea  en rechtsaf via Grotestraat en linksaf Hertog 

Janstraat –voorbij brandweerkazerne linksaf de Winterdijk op- bij bezinepomp 

Coppens links aanhouden (Emmikhovense straat)-linksaf de Grotestraat in en 

rechtdoor voorbij Raadhuisplein rechtdoor – Bij “”Vinotheek/Proeflokaal”  rechtsaf en 

langs St. Jan en via bibliotheek naar Unnaplein en bij eigen plaatsnummer opstellen. 

  



Versie 5-6-2022 

ZATERDAG EERSTE GEDEELTE 10 KM VOOR DEFILÉ  

 

Unnaplein - achter bibliotheek  linksaf en rechtsaf langs St. Jan – linksaf en daarna 

rechtsaf langs het Proeflokaal  en rechtsaf via Grotestraat en linksaf Hertog Jan 

straat -voorbij brandweerkazerne linksaf Winterdijk op  -Winterdijk volgen - 

*Emmikhovenseweg oversteken -Winterdijk vervolgen naar Gedempte haven en via 

Dijkstraat LET OP RECHTS LOPEN OP HET VOETPAD – 

 * einde Tempelierstraat RA vervolgens LA richting de Noordstraat – Einde 

Noordstraat LA naar de Kruisstraat. – Kruispunt Grotestraat/Westeinde RA richting 

Westeinde – 1e voetpad linksaf (J.van Deventerstraat) schuin rechtdoor via 

Orteliuslaan – Orteliuslaan blijven volgen en vervolgens LA naar de Liefrinckstraat en 

gelijk RA naar de van Berckenrodelaan – einde van Berckenrodelaan LA 

Krayenhoflaan in besoyensestraat oversteken en LA naar de van Assendelftstraat – 

deze blijven volgen – kruissing Kasteellaan oversteken en van Assendelftstraat 

volgen - einde straat RA in de Molenstraat – Rechtdoor blijven lopen langs de nieuwe 

school. – Tussen de gebouwen LA naar de van Duvenvoordestraat hier RA richting 

de Burgermeester Verwielstraat – Burgermeester Verwielstraat blijven volgen tot de 

oversteekplaats voor de oude Besoyense school – LA bij de oversteekplaats en 

daarna RA en vervolgens gelijk LA langs de fontein. Einde van het hertog janpark RA 

en gelijk LA langs de flat en bungalows. Na 20 meter RA het voetpad tussen de 

woningen door. Je bent nu in de Burgermeester Moonenlaan. Hier vervolg je het 

voetpad LA. Let op het oversteken bij de Kerkstraat en van Brederodenstraat.- 

Voetpad langs Burg. Moonenlaan volgen tot Wandelpark -door poort linksaf -via park 

naar beukenbogen (arcade) -tot Grotestraat -rechtsaf richting centrum -oversteken 

Mr. Van Coothstraat  -Grotestraat volgen -rechtsaf door Stationstraat en linksaf naar 

Unnaplein en bij eigen plaatsnummer opstellen. 

 

Defilé: 
 
Route: Unnaplein – Bernhardstraat – Wilhelminastraat – Vredesplein –– Victorystraat 

-  Touwerij – Looierij – Amstel  - Drogerij –Marijksetraat – Wilhelminastraat - 

Grotestraat – Raadhuisplein – Markt – Stationstraat – Bernhardstraat - Unnaplein - 

Einde 


