10 KM ROUTE AVONDVIERDAAGSE WILDERVANK 2019.
Organisatie Sportfederatie Wildervank.
Maandag 20 mei
Sporthal Woortmanslaan oversteken - l.a. Westerdiep oversteken – Apollolaan –
Oosterdiep oversteken – over de brug - C.W. Lubberstraat steeds recht door over fietspad
naar Wildervanksterdallen einde fietspad verder over de weg !!! blijf netjes bij elkaar lopen
aan de kant van de weg. – weg volgen door Wildervanksterdallen – voorbij Sauna r.a. richting
dalweg 36 bij de brug 36 e laan Oosterdiep oversteken door de 36e laan - r.a.Torenstraat gaat
over in van Delftstraat – bij Apollolaan Westerdiep oversteken - Sporthal.
Dinsdag 21 mei
Sporthal Woortmanslaan oversteken - W de zwijgerlaan - r.a. Gr.v Prinstererlaan - r.a
Nolenstraat – Woortmanslaan oversteken – l.a Woortmanslaan - r.a Sorghvlietlaan – r.a
Gelrelaan – l.a Drenthelaan – r.a Provincienlaan daarna gelijk – l.a Groningenlaan langs de
chinees - r.a Skager Rak - Skager Rak oversteken naar – Continentenlaan – l.a Sont – r.a
Grote Belt – l.a Finse Golf – r.a (op fietspad) gaat over in Kaap de Goede Hoop – r.a Straat
Magelhaen steeds rechtdoor gaat over in Straat Bali – r.a Straat Soenda –l.a Continentenlaan –
l.a Kielerbocht – l.a Lubeckerbocht- r.a Boven Westerdiep – r.a Skager Rak – Skager Rak
oversteken op fietspad- achter RDW langs – l.a Groningenlaan – r.a Provincienlaan – l.a
Frieslandlaan – r.a Zuidenveld – r.a Twenthelaan – l.a Drenthelaan gaat over in Gelrelaan Gelrelaan blijven volgen gaat over in Overijsellaan – r.a Velthoek – r.a Eschhoek - r.a
Greidhoek overst – l.a Sichtermanlaan – l.a Nicolaas Emmenstraat – r. a Duintjerlaan – r.a
Sterrenboschlaan – l.a op fietspad – r.a boven dwarsdiep – r.a Nijverheidsstraat – r.a
apollolaan - westerdiep oversteken naar de sporthal.
Woensdag 22 mei
Sporthal Woortmanslaan oversteken – W de Zwijgerlaan – r.a. Gr. v Prinstererlaan – langs
Westerschool – r.a. Oeverloper op fietspad – Woortmanslaan oversteken – l.a. op fietspad
bij rotonde oversteken bij afslag Borgercompagnie l.a. verbindingsweg langs
zweefvliegveld Einde weg l.a. verbindingsweg richting 36e laan – Westerdiep oversteken
door de 36e laan – l.a. Raadhuisstraat – tot Nijveenlaan – Oosterdiep oversteken Beukenlaan
gaat over in Olmenlaan gaat over in Vijverlaan – l.a. Plantsoenlaan – Oosterdiep oversteken
Mercuriuslaan – Westerdiep oversteken Gr. V Prinstererlaan door verbindingsweg naar
Zuidemastraat bij Nijveenlaan r.a. na 50 meter l.a Nijveenlaan gaat over in Grote zilver
Reiger – r.a. oeverloper tot Westerschool r.a. Gr. v Prinstererlaan – l.a. dr Ebelstraat – r.a
Woortmanslaan naar Sporthal.
MORGEN NEMEN WE ALLEMAAL EEN VLAG/SPANDOEK MEE !!!!!!
MORGEN OM 17.30 UUR BIJ DE SPORTHAL ZIJN !!!!!!!
Donderdag 23 mei
Sporthal l.a.Woortmanslaan – Westerdiep oversteken – r.a. v Delftstraat – Torenstraat Landbouwstr. l.a. 54e laan – l.a. J Kammingastraat – bij 36e laan r.a. over de brug – gelijk
achter boerderij l.a. (Werkhuisweg) – rechtdoor aanhouden weg/fietspad – einde fietspad/weg
l.a. Beukenlaan – voor brug r.a. Postkade – r.a. Goudenregenstraat.
VOOR DE INTOCHT ZIE 5 KM:
Avondvierdaagse 2020 van 25 t/m 28 mei
Download parkstadVeendam.nl

