06-25369713 (όόk voor EHBO)

Avondvierdaagse Zuidhorn 2019
Routebeschrijving donderdag 6 juni 5

kilometer

Starttijd vanaf 18:30 UUR bij de Overtuinen

Sponsor van de dag:

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Omschrijving
Starten vanaf de Overtuinen
Loop rechtdoor tussen bakkerij Smit en Chef naar de Nieuwstraat
Nieuwstraatpassage (na HEMA) rechtsaf
De Dorpsvenne na 30 meter linksaf
einde rechtsaf, Molenstraat
eerste straat links, Klein Frankrijk
rechts bij de Jellemaweg
links oversteken naar de Brilweg
Bij splitsing Brilweg rechts
Voor het Gomarus College rechts, voetpad naar Poortkampen
Hanckemalaan rechtdoor, oversteken naar Fazantenlaan
bij splitsing links, Thorbeckestraat
2e straat rechts, Heemskerkstraat
na 300 meter linksaf Sportlaan
voor sporthal rechts, Pad achter sporthal langs linksaf
na de sporthal rechts, voetpad tussen voetbalvelden
vanaf rechts komt de 10 KM erbij
naar links afbuigend voetpad achter ijsbaan langs (nu grasveld)
bij de Sloep links (de 10 KM gaat rechts!)
Bij huis nr 44 rechts, Sloep oversteken en voetpad door waterpark
Voetpad linksaf richting Bol (betonplaten) 10 KM komt er weer bij
Jullie zijn op de helft!
bij Sloep rechtdoor, oversteken naar Bol
Na nummer 10 linksaf, Fietspad, brug over, park in
rechtsaf, voetpad in park (De 10 KM gaat hierna ergens rechtsaf, de 5 KM gaat rechtdoor)
Na het veerooster rechts aanhouden parallel aan Hanckemalaan
Meer informatie: www.avondvierdaagsezuidhorn.nl

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Na bushalte links, Hanckemalaan oversteken voetpad om vijver
Tussen hekken door en linksaf (Brilweg)
na 100 meter rechts, pad langs huizen en grasveld (Kortenaer)
links bij de Admiraal Helfrichstraat
1e straat rechts, Jan van Galenlaan
links de J.C.J. van Speykstraat in
einde rechts, Burgemeester Cleveringalaan
linksaf de Admiraal de Ruyterstraat in
rechtdoor Nieuwstraat
bij de Hoofdstraat links
tot slot rechts: Burgemeester Kruisingalaan
FINISH!! Overtuinen

Hoofdsponsor van de avondvierdaagse Zuidhorn 2019:

Belangrijke informatie:
-

-

Deelname en bezoek aan de avondvierdaagse geschiedt op eigen risico. Stichting Avondvierdaagse Zuidhorn kan op
geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ontstane calamiteiten, zoals letsel, schade,
diefstal van persoonlijke eigendommen etc.
Iedere deelnemer is verplicht zijn startkaart door de daartoe aangewezen controleurs te laten merken. Controleposten
zijn herkenbaar aan de gekleurde hesjes.
Hulpverlening nodig? Zie noodnummer bovenaan de routebeschrijving.
Aanwijzingen van politie, officials en verkeersregelaars dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
Loop zoveel mogelijk links op het trottoir of, indien afwezig, links langs de weg (tenzij anders aangegeven op de route).
Fietsen niet vastmaken aan dranghekken. Voor het parkeren van fietsen en auto’s kun je gebruik maken van de
parkeerplaatsen in de omgeving van het Zonnehuis
Houd startplaatsen, rustplaatsen en de omgeving van de routes vrij van afval. We verwachten dat begeleiders hierop
toezien en daar aanwijzingen over geven, indien noodzakelijk.
Mensen van de organisatie kunt u vinden bij de startlocatie. Voor eventuele vragen kunt u hen aanspreken.

Meer informatie: www.avondvierdaagsezuidhorn.nl

