Donderdag 5 kilometer
Wandel4daagse Biddinghuizen
• Start op evenementen terrein
• Links de Verlengde baan op,
• Zebra over steken Dreef AH
• Rechtsaf op Dreef
• Linksaf plein op.
• Einde plein rechtsaf richting de Voor.
• Linksaf de Voor op
• Aan het einde van de Voor linksaf de Cultuursingel op
• Cultuursingel volgen tot aan het medisch centrum
• Bij het medisch centrum rechtsaf de Lucernehof op, linksaf de weg volgen
• Bij de parkeerplaats rechtsaf, linksaf
• 1e straat rechtsaf (Lucernehof),
• T-splitsing linksaf (bij huisnummer. 32)
• Einde van de weg rechtsaf de Parksingel op
• Linksaf de Sportlaan op
• op de Sportlaan op en het eerste pad rechts af.
• Bij de “Scharrelberg” rechtsaf
• Schelpenpad blijven volgen, voor het houten bruggetje rechtsaf, tot aan de Boulevard
• Schelpenpad volgen tot net voor de brug.
• Rechtsaf schelpenpad volgen tot aan rotonde.
• Baan oversteken bij zebrapad.
• Rechtsaf richting het Erf
• Het Erf volgen tot aan de Deel, rechtsaf de Deel op
• De Deel volgen tot aan nr 124. Daar rechtdoor over fietspad
• Afmelden bij de starttafel.

LET OP: Volg altijd de instructies van de verkeersregelaars op.
Neem voor het lopen notitie van het volgende:
Waar een voet - fietspad aanwezig is dient men daar gebruik van te maken.
Voor groepen die langs drukke wegen lopen, blijf veilig op het aanwezige pad.
Maak bij het oversteken gebruik van eventuele zebrapaden.

Bij NOODGEVALLEN en verkeersproblemen indien nodig eerst 112 bellen en
daarna met Dennis van der Jagt 0623223941
Veel wandelplezier!
Eventuele op- of aanmerkingen horen wij graag! avond4daagse@ijsvogel.net

Donderdag 5 kilometer

Wandel4daagse Biddinghuizen

LET OP: Volg altijd de instructies van de verkeersregelaars op.
Neem voor het lopen notitie van het volgende:
Waar een voet - fietspad aanwezig is dient men daar gebruik van te maken.
Voor groepen die langs drukke wegen lopen, blijf veilig op het aanwezige pad.
Maak bij het oversteken gebruik van eventuele zebrapaden.

Bij NOODGEVALLEN en verkeersproblemen indien nodig eerst 112 bellen en
daarna met Dennis van der Jagt 0623223941
Veel wandelplezier!
Eventuele op- of aanmerkingen horen wij graag! avond4daagse@ijsvogel.net

