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Avondvierdaagse Zuidhorn 2019
Routebeschrijving maandag 3 juni 5

kilometer

Starttijd vanaf 18:15 UUR tegenover het Zonnehuis
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Starten vanaf grasveld/ parkeerplaats tegenover het Zonnehuis
Rechtsaf, Izarstraat oversteken naar het voetpad, dan rechtsaf
Volg het voetpad rechtdoor langs de dierenweide en onder het spoor door
Volg om de boerderij heen eerste pad rechtsaf door het park
Aan het eind voetpad links de Parklaan in.
Aan het eind de Wilhelminalaan oversteken en op de stoep rechts
meteen linksaf de Burgemeester de Vrieslaan in
De gast oversteken, Frankrijklaan volgen
Joehoe! De eerste kilometer zit er op!
ga halverwege linksaf de Molenstraat in
rechtsaf via Klein Frankrijk naar de Jellemaweg
Jellemaweg oversteken bij de Bibliotheek
Links om de bibliotheek het pad volgen dat langs bollenvijver gaat
loop rechtdoor langs het voetbalveldje
buig rechtsaf langs de Jeu de Boule banen
daarna schuin/rechtdoor de Brilweg tot het Gomarus College vervolgen
Voor het Gomarus College rechtsaf het fietspad naar Poortkampen
Bij de Hanckemalaan links
Volg links het voetpad bij de speeltuin (Akkerend 16 t/m 27)
volg het pad rechtsaf tussen vijver en speeltuin door
Linksaf langs de vijver
Pad rechts volgen langs brilsloot
Einde voetpad rechts, richting bushalte Hanckemalaan
Hanckemalaan linksaf, en na ongeveer 30 meter oversteken naar de Tjalk
Tjalk meteen links richting schelpenpad
Schelpenpad rechtsaf en wandel richting hoendiep
neem de 2de afslag rechts, Boeier
ga bij de Tjalk linksaf
na 50 meter rechts, Tjalk oversteken, over brug naar Schouw
3de weg rechtsaf, Schokker
3 KM!
Meer informatie: www.avondvierdaagsezuidhorn.nl
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Bij Jol oversteken brug over het park in
na 40 meter op het voetpad linksaf
Richting speeltuin in het park, rechts aanhouden
Einde Pad voor vijver over rooster
Sportlaan rechts richting Hanckemalaan
vόόr Hanckemalaan voetpad links richting Thorbeckestraat
rechtdoor Thorbeckstraat, Reidkampen, volg het rechter voetpad langs sloot
bij de Fazantenlaan oversteken
Volg het pad langs de sloot tussen huizen door
Boslaan linksaf, einde Boslaan rechts
Bospad overgaand in fietspad
Links spoor oversteken
rechtsaf langs spoor richting station
Tussen station en Gemeentehuis richting Oostergast
Rijksstraatweg oversteken en bij de Atlasstraat rechtsaf
Cursastraat linksaf
Diademstraat rechts
Gemmastraat, links
FINISH! Tegenover de hoofdingang van het Zonnehuis

Hoofdsponsor van de avondvierdaagse Zuidhorn 2019:

-

-

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.
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).
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.

Meer informatie: www.avondvierdaagsezuidhorn.nl

