
 

 

 

MOGELIJKE TRAKTATIEPUNTEN WANDELAVONDVIERDAAGSE 2019  

 

 

Vriendelijk verzoek: Als je verpakt snoep of drinkpakjes uitdeelt wil je dan zorgen dat er geen afval op de straat terecht 
komt of blijft liggen?! Tip: breng een aantal afvalbakken of vuilniszakken mee.  
Alvast vriendelijk bedankt voor je medewerking. 
 

Om diverse redenen kunnen wij je nog geen complete routes geven, maar met onderstaande gegeven kun je waarschijnlijk wel een 
geschikte plek vinden waar je de kinderen van school een traktatie kunt uitdelen. Je mag natuurlijk zelf ook een geschikt plaatsje 
zoeken. Vanwege de grootte van de groep worden de afstanden al vroeg gesplitst zodat de mogelijkheden beperkt zijn als je maar één 
uitdeelploeg hebt. De uitgebreide routebeschrijvingen zijn elke dag vanaf 17:45 uur beschikbaar via het Startbureau.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Maandag 3 juni  
Begin van de route  

3-5-10 KM Voorheistraat – Wim Rötherlaan  
3 kilometer splitst af na GSBW voetbalvelden 

5-10 KM Nieuwkerksedijk  
(bij de manage of bij de verkeerslichten) 

Einde van de route  

5-10 KM Bij fietstunnel (Genderlaan) 
3-5-10 KM Urnenveld - Bodepad 
  

Dinsdag 4 juni  
Begin van de route  

3-5-10 KM Zandschelstraat – Tijvoortsebaan – Poppelseweg (kort stukje) - Vloeitdijk 

Einde van de route  

3-5-10 KM Watermolenstraat – Bergstraat - Fabriekstraat 
  

Woensdag 5 juni  
Begin van de route  

3-5-10 KM Wittendijk (langs grasveld) – Eikenlaan 
3 kilometer splitst af bij Esdoorngaard 

5-10 KM Genderlaan (bij fietstunnel) 
Einde van de route  

3-5-10 KM De Dieze – Groene Long - Lindengaard 
  

Donderdag 7 juni  
Begin van de route  

3-5-10 KM Bosstraat – Burg. Philipsenstraat tot Burg. Van Gorpstraat  
3 kilometer splitst af in de Burg. Philipsenstraat/Burg. Van Gorpstraat   

5-10 KM Kruisbaan 
Einde van de route  

3-5-10 KM Bij sporthal ‘De Haspel’ richting van Haestrechtstraat 
Verzamelpunt is het groene gedeelte van het Oranjeplein. De wandelaars komen 
vanaf de Irenestraat. Zoek ergens een gezellig leuk plekje voor school in afwachting 
van de intocht. 


