Dinsdag 4 juni 2019
Dag van Beugen
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ROUTEKAART IS NIET LEIDEND!

Administratiekantoor Centen
Boxmeer
Tuinfluiter 26, 5831MC, Boxmeer
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Noodnummer organisatie tijdens de wandeluren: 06-45395550
De regels van Stichting Wandelsport Boxmeer
De organisatie is niet verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor schade, ongevallen en/of ziekte,
die de deelnemers veroorzaken, resp. overkomen, ongeacht de oorzaak hiervan. Deelname aan de
avondvierdaagse betekent dat u hiermee instemt.
De starttijden voor elke afstand variëren tussen 12:00 en 19:00 uur. De 5 en 10 km start elke avond
tussen 17:30 en 19:00 uur. De 20 en 25 km start tussen 15:00 en 19:00 uur, de 15 km van 16:30 tot
19:00 uur en de 40 km (alleen op vrijdag) tussen 12:00 en 15:00 uur
Elke deelnemer is verplicht zich iedere dag aan- en af te melden op het startbureau in De Weijer. Het
startbureau sluit om 23:00u. Voortijds moet u zich hebben afgemeld.
Voor het behalen van de medaille dient op alle vier de dagen gewandeld te worden. Het is toegestaan
op de ene dag een andere afstand te wandelen dan de andere dag. Dit dient wel vooraf met het
startbureau te worden overlegd.
Mocht u onverhoopt uitvallen, laat dit dan tijdig weten aan de organisatie!
Telefoonnummer organisatie: 06-45395550 (12:00 tot 23:00u)
Maak bij het lopen gebruik van trottoir of voetpad. Indien een trottoir of voetpad ontbreekt, dan loopt
men over het fietspad. Ontbreekt ook een fietspad, dan dient men gebruik te maken van de berm of de
uiterste zijde van de rijbaan. Loopt u op het fietspad of op de rijbaan, loop dan het verkeer tegemoet
(aan de linkerkant van de weg). Steek veilig over, ook bij verkeerslichten, wacht tot u groen licht krijgt.
Voor uw eigen veiligheid is het aan te raden opvallende kleding, reflecterend vest of signaalverlichting te
dragen tijdens het invallen van de avond.
Raadpleeg tijdig en regelmatig de routebeschrijving! Let op de pijlen die dienen als hulpmiddel voor de
diverse afstanden. Houd er rekening mee dat er pijlen omgedraaid of weggehaald kunnen worden! De
pijlen zijn voorzien van het kenmerk van de Stichting Wandelsport Boxmeer en behoren gelezen te
worden in de normale leesrichting.
Instructies van organisatoren, medewerkers, verkeersregelaars en politie dienen stipt te worden
opgevolgd. De auto's van organisatoren en controleposten zijn herkenbaar aan het bord met het
opschrift: "Avond 4-DAAGSE Boxmeer". De leiding is bevoegd om bij wangedrag de startkaart van de
betreffende deelnemers in te nemen en hen van verdere deelname uit te sluiten.
Nordic walking (gebruik van poles) is toegestaan. Ook rolstoelen en buggy’s mogen worden
meegenomen c.q. worden gebruikt.
Tijdens opkomend noodweer (blikseminslagen, hagelregen, rukwinden etc.) behoort u zo snel mogelijk
gedegen onderdak te vinden. Mocht voor de start noodweer op komst zijn dan behoudt de organisatie
zich het recht om de deelnemers later in de avond van start te laten gaan of deze dag geheel te
annuleren uit veiligheidsoverwegingen.
Roken in de bossen is verboden (brandgevaar!) evenals het wegwerpen/achterlaten van afval in de
natuur. Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken of geef het af aan de medewerkers op
de diverse posten.
De deelnemers stemmen er mee in dat de organisatie beelden maakt of laat maken van het
wandelevenement en dat de beelden van de wandelaars gebruikt mogen worden in het kader van de
publiciteit voor de avondvierdaagse Boxmeer.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie
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LINKS LOPEN IS VEILIG LOPEN

De vierdaagse Boxmeer in de herinnering van

Guido Weijers,
Geboren in Boxmeer, bekend Nederlands cabaretier.
“De vierdaagse!
Samen met je klasgenootjes en vrienden lekker lang opblijven en
lopen en lopen... en lopen... 5 kilometer leek wel tot aan Spanje.
Het was een prestatie waar Sven Kramer niet aan kon tippen.
Het zal ook vast geregend hebben, maar ik herinner me enkel die
zwoele zomeravonden dat we luid zingend, uitgelaten samen op
onze bestemming aankwamen.
Wat een heerlijke jeugdherinnering is dat!”
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Noodnummer organisatie tijdens de wandeluren: 06-45395550
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LINKS LOPEN IS VEILIG LOPEN
2019 - 1e dag BEUGEN - 5 km
(= Weijerstraat) betekent: op dit punt is geen straatnaambord zichtbaar, vaak
verderop wel.
(fr 04) betekent: hier staat een fietsknooppuntroutebord met cijfers.
betekent: consumptie verkrijgbaar
betekent: water tappunt
betekent: sanitaire voorziening aanwezig

AANMELDEN OP HET STARTBUREAU
1. startbureau uit: RECHTDOOR (richting park)
2. LINKS, bruggetje over, RECHTS (trottoir wordt voetpad)
3. einde voetpad: 2e weg LINKS “Michiel de Ruijterstraat”
4. einde weg: RECHTS “Elzenstraat”
5. einde weg: LINKS “Karel Doormanstraat” (LINKS blijven lopen!)
6. bij rotonde: oversteken, even LINKS en direct RECHTS parallelweg (=
Cuijlenburg)
7. kruising (met Floralaan/Egmond): RECHTDOOR ”Heeswijk”
8. einde parallelweg: RECHTS ”Virneburg”
9. LINKS (= Hollesteeg) (fr 10)
10. einde voet-/fietspad: RECHTS (= Floralaan)
11. weg volgen tot ”De Hulst” (oversteekplaats): hier LINKS
voet-/fietspad (langs speelterrein)
12. einde voet-/fietspad: RECHTDOOR (= Duizendblad)
13. LINKS, onverharde weg... 2,0 km
14. kruising RECHTS
15. na viaduct: LINKS pad en direct LINKS (= Hoge Startwijk)
16. LET OP: LINKS door poort, wandelroute Romeinse Brug volgen
(richting ziekenhuis)
17. aan het eind: door poort en RECHTDOOR (richting ziekenhuis)

Een “frisse bite” van Rabobank LvC&M
18. RECHTS ”Dokter Kopstraat”, naar hoofdingang ziekenhuis (links
aanhouden)
19. Rustplaats, Maasziekenhuis
20. RECHTDOOR fiets-voetpad (richting Beugenseweg)
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21. einde fietspad: RECHTS fietspad PAS OP: verkeer in beide
richtingen!
22. na viaduct (voor kantoorgebouw): RECHTS voet-fietspad… 4,5 km
23. einde pad: LINKS (= Ereprijs)
24. LINKS (= Boterbloem)
25. splitsing RECHTS ”Duifkruid”
26. splitsing LINKS “Duizendblad”
27. na huisnr. 24: LINKS voet-fietspad
28. na pad: RECHTDOOR (= De Wingerd) (richting Floralaan)
29. einde weg: LINKS (= Floralaan)
30. kruising: LINKS ”Hollesteeg” (rechts gaan lopen!)
31. bij rotonde: RECHTDOOR (oversteekplaats!) ”Karel Doormanstraat”
32. eerste weg RECHTS ”Elzenstraat”
33. 4e weg (na ”Afscheidshuis”): LINKS en direct RECHTS (trottoir
volgen!)
34. einde trottoir: LINKS (oversteekplaats!)
35. RECHTS (trottoir) en LINKS naar Weijerpark
36. AFMELDEN OP HET STARTBUREAU totaal... 6,7 km
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LINKS LOPEN IS VEILIG LOPEN
2019 - 1e dag BEUGEN - 10 km
(= Weijerstraat) betekent: op dit punt is geen straatnaambord zichtbaar, vaak
verderop wel.
(fr 04) betekent: hier staat een fietsknooppuntroutebord met cijfers.
betekent: consumptie verkrijgbaar
betekent: water tappunt
betekent: sanitaire voorziening aanwezig
AANMELDEN OP HET STARTBUREAU
1. startbureau uit: RECHTDOOR (richting park)
2. LINKS, bruggetje over, RECHTS (trottoir wordt voetpad)
3. einde voetpad: 2e weg LINKS “Michiel de Ruijterstraat”
4. einde weg: RECHTS “Elzenstraat”
5. einde weg: LINKS “Karel Doormanstraat” (LINKS blijven lopen!)
6. bij rotonde: oversteken, even LINKS en direct RECHTS parallelweg (=
Cuijlenburg)
7. kruising (met Floralaan/Egmond): RECHTDOOR ”Heeswijk”
8. einde parallelweg: RECHTS ”Virneburg”
9. LINKS (= Hollesteeg) (fr 10)
10. einde voet-/fietspad: RECHTS (= Floralaan)
11. weg volgen tot ”De Hulst” (oversteekplaats): hier LINKS
voet-/fietspad (langs speelterrein)
12. einde voet-/fietspad: RECHTDOOR (= Duizendblad)
13. LINKS, onverharde weg... 2,0 km
14. kruising RECHTS
15. na viaduct: LINKS pad en direct RECHTS (= Lage Startwijk)
16. RECHTS fietspad (richting Sterckwijck), wordt asfaltweg
17. kruising LINKS (= Laan de Wijze) wordt ”Dorus Peterspad”
18. einde fietspad: RECHTDOOR (fiets-voetpad)
19. einde pad: LINKS (= Moerkamp)
20. 2e weg RECHTS “Kerkenveld”
21. einde weg: LINKS “Boxmeerseweg”
22. Rustpost, Beugens Bakhuys
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23.
24.
25.
26.
27.

kruising LINKS “Dorpsstraat”... 4,7 km
na sportvelden: kruising RECHTDOOR “Voordtstraat”
2e weg LINKS “Hoge Startwijk”
splitsing LINKS
LET OP:
RECHTS door poort, wandelroute Romeinse Brug volgen
(richting ziekenhuis)
28. aan het eind: door poort en RECHTDOOR (richting ziekenhuis)

Een “frisse bite” van Rabobank LvC&M
29. RECHTS ”Dokter Kopstraat” (naar hoofdingang ziekenhuis)
30. Rustplaats, Maasziekenhuis
31. RECHTDOOR fiets-voetpad (richting Beugenseweg)
32. einde fietspad: RECHTS fietspad
PAS OP: verkeer in beide
richtingen!
33. na viaduct (voor kantoorgebouw): RECHTS voet-fietspad
34. einde pad: LINKS (= Ereprijs) … 8,0 km
35. LINKS (= Boterbloem)
36. splitsing RECHTS ”Duifkruid”
37. splitsing LINKS “Duizendblad”
38. na huisnr. 24: LINKS voet-fietspad
39. na pad: RECHTDOOR (= De Wingerd) (richting Floralaan)
40. einde weg: LINKS (= Floralaan)
41. kruising: LINKS ”Hollesteeg” (rechts gaan lopen!)
42. bij rotonde: RECHTDOOR (oversteekplaats!) ”Karel Doormanstraat”
43. eerste weg RECHTS ”Elzenstraat”
44. 4e weg (na ”Afscheidshuis”): LINKS en direct RECHTS (trottoir
volgen!)
45. einde trottoir: LINKS (oversteekplaats!)
46. RECHTS (trottoir) en LINKS naar Weijerpark
AFMELDEN OP HET STARTBUREAU totaal... 10,2 km
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LINKS LOPEN IS VEILIG LOPEN
2019 - 1e dag BEUGEN - 15 km
(= Weijerstraat) betekent: op dit punt is geen straatnaambord zichtbaar, vaak
verderop wel.
(fr 04) betekent: hier staat een fietsknooppuntroutebord met cijfers.
betekent: consumptie verkrijgbaar
betekent: water tappunt
betekent: sanitaire voorziening aanwezig
AANMELDEN OP HET STARTBUREAU
1. startbureau uit: RECHTDOOR (richting park)
2. LINKS, bruggetje over, RECHTS (trottoir wordt voetpad)
3. einde voetpad: 2e weg LINKS “Michiel de Ruijterstraat”
4. einde weg: RECHTS “Elzenstraat”
5. einde weg: LINKS “Karel Doormanstraat” (LINKS blijven lopen!)
6. bij rotonde: oversteken, even LINKS en direct RECHTS parallelweg (=
Cuijlenburg)
7. kruising (met Floralaan/Egmond): RECHTDOOR ”Heeswijk”
8. einde parallelweg: RECHTS ”Virneburg”
9. LINKS (= Hollesteeg) (fr 10)
10. einde voet-/fietspad: RECHTS (= Floralaan)
11. weg volgen tot ”De Hulst” (oversteekplaats): hier LINKS
voet-/fietspad (langs speelterrein)
12. einde voet-/fietspad: RECHTDOOR (= Duizendblad)
13. LINKS, onverharde weg... 2,0 km
14. kruising RECHTDOOR ”Hoge Startwijk 13-13a-15-17”
15. splitsing RECHTS en direct LINKS (onverharde weg)
16. einde weg: RECHTS (= Het Ven) (langs spoorlijn)
17. kruising RECHTDOOR ”Molenheideweg”... 3,7 km
18. einde weg: LINKS ”Graafsedijk”
19. einde weg: LINKS ”Heiveldsestraat”
20. RECHTS ”Heiveldsestraat/Haart”
21. RECHTS (fr 06)
22. LINKS ”Haart 15-15a-17-17a-19a-19b”
23. einde weg: RECHTS (= Viltseweg)
24. RECHTS ”Haart” (fr 06)
25. splitsing LINKS ”Haart” (fr 14) (asfaltweg blijven volgen, wordt Laag
Werveld)… 7,1 km
26. Rustplaats, Zorginstelling
27. na huisnr. 4: RECHTS onverharde weg (tussen de plassen) (fr 15)
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28. bij info en picknickplaatsen: LINKS (fr 15)
29. kruising RECHTS (verharde weg) (fr 15)
30. splitsing RECHTS (= Oeffeltseweg)
31. splitsing LINKS (richting kerk) (fr 15)
32. kruising RECHTS “Dorpsstraat”... 10,1 km
33. Rustpost, Beugens Bakhuys

34.
35.
36.
37.

na sportvelden: kruising RECHTDOOR “Voordtstraat”
2e weg LINKS “Hoge Startwijk”
splitsing LINKS
LET OP:
RECHTS door poort, wandelroute Romeinse Brug volgen
(richting ziekenhuis)
38. aan het eind: door poort en RECHTDOOR (richting ziekenhuis)

Een “frisse bite” van Rabobank LvC&M
39. RECHTS ”Dokter Kopstraat” (naar hoofdingang ziekenhuis)
40. Rustplaats, Maasziekenhuis
41. RECHTDOOR fiets-voetpad (richting Beugenseweg)
42. einde fietspad: RECHTS fietspad
PAS OP: verkeer in beide
richtingen!
43. na viaduct (voor kantoorgebouw): RECHTS voet-fietspad
44. einde pad: LINKS (= Ereprijs) … 13,4 km
45. LINKS (= Boterbloem)
46. splitsing RECHTS ”Duifkruid”
47. splitsing LINKS “Duizendblad”
48. na huisnr. 24: LINKS voet-fietspad
49. na pad: RECHTDOOR (= De Wingerd) (richting Floralaan)
50. einde weg: LINKS (= Floralaan)
51. kruising: LINKS ”Hollesteeg” (rechts gaan lopen!)
52. bij rotonde: RECHTDOOR (oversteekplaats!) ”Karel Doormanstraat”
53. eerste weg RECHTS ”Elzenstraat”
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LINKS LOPEN IS VEILIG LOPEN
54. 4e weg (na ”Afscheidshuis”): LINKS en direct RECHTS (trottoir
volgen!)
55. einde trottoir: LINKS (oversteekplaats!)
56. RECHTS (trottoir) en LINKS naar Weijerpark
AFMELDEN OP HET STARTBUREAU totaal ... 15,6 km
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2019 - 1e dag BEUGEN - 20 km
(= Weijerstraat) betekent: op dit punt is geen straatnaambord zichtbaar, vaak
verderop wel.
(fr 04) betekent: hier staat een fietsknooppuntroutebord met cijfers.
betekent: consumptie verkrijgbaar
betekent: water tappunt
betekent: sanitaire voorziening aanwezig
AANMELDEN OP HET STARTBUREAU
1. startbureau uit: RECHTDOOR (richting park)
2. LINKS, bruggetje over, RECHTS (trottoir wordt voetpad)
3. einde voetpad: 2e weg LINKS “Michiel de Ruijterstraat”
4. einde weg: RECHTS “Elzenstraat”
5. einde weg: LINKS “Karel Doormanstraat” (LINKS blijven lopen!)
6. bij rotonde: oversteken, even LINKS en direct RECHTS parallelweg (=
Cuijlenburg)
7. kruising (met Floralaan/Egmond): RECHTDOOR ”Heeswijk”
8. einde parallelweg: RECHTS ”Virneburg”
9. LINKS (= Hollesteeg) (fr 10)
10. einde voet-/fietspad: RECHTS (= Floralaan)
11. weg volgen tot ”De Hulst” (oversteekplaats): hier LINKS
voet-/fietspad (langs speelterrein)
12. einde voet-/fietspad: RECHTDOOR (= Duizendblad)
13. LINKS, onverharde weg... 2,0 km
14. kruising RECHTDOOR ”Hoge Startwijk 13-13a-15-17”
15. splitsing RECHTS en direct LINKS (onverharde weg)
16. einde weg: RECHTS (= Het Ven) (langs spoorlijn)
17. kruising RECHTDOOR ”Molenheideweg”... 3,7 km
18. einde weg: LINKS ”Graafsedijk”
19. einde weg: LINKS ”Heiveldsestraat”
20. RECHTS ”Heiveldsestraat/Haart”
21. RECHTS (fr 06)
22. LINKS ”Haart 15-15a-17-17a-19a-19b”
23. einde weg: LINKS (= Viltseweg, wordt Kruispunt) (fr 70)
24. kruising (met voorrangsweg): RECHTDOOR ”Kerkenhuisweg”... 7,5 km
25. na huisnr. 5: splitsing RECHTS (asfaltweg blijven volgen)
26. RECHTS ”Katsven”
27. kruising RECHTDOOR ”Heide”
28. einde weg: RECHTS voorrangsweg ”Heerstraat”
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29. kruising (voor molen): LINKS (voorrangsweg oversteken) en direct
RECHTS parallelweg
30. rotonde RECHTDOOR parallelweg richting Beugen-Boxmeer… 10,5 km
31. Rustplaats, Café Piepkes

32. einde parallelweg: RECHTS voorrangsweg oversteken en LINKS
(richting Beugen-Boxmeer)
33. RECHTS ”Houwsestraat” (wordt onverharde weg)
34. einde onverharde weg: LINKS (= Krolhoek)
35. splitsing RECHTDOOR ”Krolhoek” (wordt Viltseweg) (fr 13)
36. splitsing LINKS ”Haart” (fr 06)
37. splitsing LINKS ”Haart” (fr 14) (asfaltweg blijven volgen, wordt Laag
Werveld)… 13,4 km
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Rustplaats, Zorginstelling
na huisnr. 4: RECHTS onverharde weg (tussen de plassen) (fr 15)
bij info en picknickplaatsen: LINKS (fr 15)
kruising RECHTS (verharde weg) (fr 15)
splitsing RECHTS (= Oeffeltseweg)
splitsing LINKS (richting kerk) (fr 15)
kruising RECHTS “Dorpsstraat”... 16,4 km

45. Rustpost, Beugens Bakhuys
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46. na sportvelden: kruising RECHTDOOR “Voordtstraat”
47. 2e weg LINKS “Hoge Startwijk”
48. splitsing LINKS
49. LET OP:
RECHTS door poort, wandelroute Romeinse Brug volgen
(richting ziekenhuis)
50. aan het eind: door poort en RECHTDOOR (richting ziekenhuis)
51. RECHTS ”Dokter Kopstraat” (naar hoofdingang ziekenhuis)
52. Rustplaats, Maasziekenhuis
53. RECHTDOOR fiets-voetpad (richting Beugenseweg)
54. einde fietspad: RECHTS fietspad
PAS OP: verkeer in beide
richtingen!
55. na viaduct (voor kantoorgebouw): RECHTS voet-fietspad
56. einde pad: LINKS (= Ereprijs) … 19,7 km
57. LINKS (= Boterbloem)
58. splitsing RECHTS ”Duifkruid”
59. splitsing LINKS “Duizendblad”
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

na huisnr. 24: LINKS voet-fietspad
na pad: RECHTDOOR (= De Wingerd) (richting Floralaan)
einde weg: LINKS (= Floralaan)
kruising: LINKS ”Hollesteeg” (rechts gaan lopen!)
bij rotonde: RECHTDOOR (oversteekplaats!) ”Karel Doormanstraat”
eerste weg RECHTS ”Elzenstraat”
4e weg (na ”Afscheidshuis”): LINKS en direct RECHTS (trottoir
volgen!)
67. einde trottoir: LINKS (oversteekplaats!)
68. RECHTS (trottoir) en LINKS naar Weijerpark
AFMELDEN OP HET STARTBUREAU totaal ... 21,9 km
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LINKS LOPEN IS VEILIG LOPEN
2019 - 1e dag BEUGEN - 25 km
(= Weijerstraat) betekent: op dit punt is geen straatnaambord zichtbaar, vaak
verderop wel.
(fr 04) betekent: hier staat een fietsknooppuntroutebord met cijfers.
betekent: consumptie verkrijgbaar
betekent: water tappunt
betekent: sanitaire voorziening aanwezig
AANMELDEN OP HET STARTBUREAU
1. startbureau uit: RECHTDOOR (richting park)
2. LINKS, bruggetje over, RECHTS (trottoir wordt voetpad)
3. einde voetpad: 2e weg LINKS “Michiel de Ruijterstraat”
4. einde weg: RECHTS “Elzenstraat”
5. einde weg: LINKS “Karel Doormanstraat” (LINKS blijven lopen!)
6. bij rotonde: oversteken, even LINKS en direct RECHTS parallelweg (=
Cuijlenburg)
7. kruising (met Floralaan/Egmond): RECHTDOOR ”Heeswijk”
8. einde parallelweg: RECHTS ”Virneburg”
9. LINKS (= Hollesteeg) (fr 10)
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10. einde voet-/fietspad: RECHTS (= Floralaan)
11. weg volgen tot ”De Hulst” (oversteekplaats): hier LINKS
voet-/fietspad (langs speelterrein)
12. einde voet-/fietspad: RECHTDOOR (= Duizendblad)
13. LINKS, onverharde weg... 2,0 km
14. kruising RECHTDOOR ”Hoge Startwijk 13-13a-15-17”
15. splitsing RECHTS en direct LINKS (onverharde weg)
16. einde weg: RECHTS (= Het Ven) (langs spoorlijn)
17. kruising LINKS ”Voordtstraat”... 3,7 km
18. na overweg: direct RECHTS ”Molenhei”
19. LINKS ”Molenveldweg 4-6-8” (wordt In het Spiek)
20. einde weg: LINKS ”Hapseweg”… 6,7 km
21. voor viaduct: RECHTS ”Hapseweg 5-5a” (wordt Hondsiepselaan)
22. voor autoweg (A73) RECHTS aanhouden
23. einde weg: LINKS (= Kwekersweg)
24. einde weg (bij Club Noblesse): RECHTS
25. RECHTDOOR fietsroute richting Oeffelt (wordt fietspad langs
voorrangsweg)
26. na viaduct (onder spoorlijn): direct RECHTS fietspad (= Kruispunt)
27. einde weg: LINKS (wandelroute 24)
28. kruising (met voorrangsweg): RECHTDOOR ”Kerkenhuisweg”... 10,7
km
29. na huisnr. 5: splitsing RECHTS (asfaltweg blijven volgen)
30. RECHTS ”Katsven”
31. kruising RECHTDOOR ”Heide”
32. einde weg: RECHTS voorrangsweg ”Heerstraat”
33. kruising (voor molen): LINKS (voorrangsweg oversteken) en direct
RECHTS parallelweg
34. rotonde RECHTDOOR parallelweg richting Beugen-Boxmeer… 13,7 km
35. Rustplaats, Café Piepkes
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LINKS LOPEN IS VEILIG LOPEN
36. einde parallelweg: RECHTS voorrangsweg oversteken en LINKS
(richting Beugen-Boxmeer)
37. RECHTS ”Houwsestraat” (wordt onverharde weg)
38. einde onverharde weg: LINKS (= Krolhoek)
39. splitsing RECHTDOOR ”Krolhoek” (wordt Viltseweg) (fr 13)
40. splitsing LINKS ”Haart” (fr 06)
41. splitsing LINKS ”Haart” (fr 14) (asfaltweg blijven volgen, wordt Laag
Werveld)… 16,6 km
42.
43.
44.
45.
46.

Rustplaats, Zorginstelling
na huisnr. 4: RECHTS onverharde weg (tussen de plassen) (fr 15)
bij info en picknickplaatsen: LINKS (fr 15)
kruising RECHTS (verharde weg) (fr 15)
splitsing RECHTS (= Oeffeltseweg)
splitsing LINKS (richting kerk) (fr 15)

47. Rustplaats, Beugens Bakhuys

48.
49.
50.
51.
52.

kruising RECHTS “Dorpsstraat”... 19,6 km
na sportvelden: kruising RECHTDOOR “Voordtstraat”
2e weg LINKS “Hoge Startwijk”
splitsing LINKS
LET OP:
RECHTS door poort, wandelroute Romeinse Brug volgen
(richting ziekenhuis)
53. aan het eind: door poort en RECHTDOOR (richting ziekenhuis)
54. RECHTS ”Dokter Kopstraat” (naar hoofdingang ziekenhuis)

55. Rustplaats, Maasziekenhuis
56. RECHTDOOR fiets-voetpad (richting Beugenseweg)
57. einde fietspad: RECHTS fietspad
PAS OP: verkeer in beide
richtingen!
58. na viaduct (voor kantoorgebouw): RECHTS voet-fietspad
59. einde pad: LINKS (= Ereprijs) … 22,9 km
60. LINKS (= Boterbloem)
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Noodnummer organisatie tijdens de wandeluren: 06-45395550
61. splitsing RECHTS ”Duifkruid”
62. splitsing LINKS “Duizendblad”
63. na huisnr. 24: LINKS voet-fietspad
64. na pad: RECHTDOOR (= De Wingerd) (richting Floralaan)
65. einde weg: LINKS (= Floralaan)
66.
67.
68.
69.

kruising: LINKS ”Hollesteeg” (rechts gaan lopen!)
bij rotonde: RECHTDOOR (oversteekplaats!) ”Karel Doormanstraat”
eerste weg RECHTS ”Elzenstraat”
4e weg (na ”Afscheidshuis”): LINKS en direct RECHTS (trottoir
volgen!)
70. einde trottoir: LINKS (oversteekplaats!)
71. RECHTS (trottoir) en LINKS naar Weijerpark
AFMELDEN OP HET STARTBUREAU totaal ... 25,1 km

Janssen Boxmeer
Steenstraat 136
0485-571113

VTS Transport & Logistics
Ir. Wagterstraat 8, 5831 AZ Boxmeer
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LINKS LOPEN IS VEILIG LOPEN
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