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33e Avond4daagse Hasselt
16 mei t/m 19 mei 2022
Organisatie: Scouting De Veste – Hasselt

Weer lekkere appels van:

De ranja is gesponsord door:



Starttijd:

18:15 uur (d.m.v. luchthoorn signaal)



Minimale groepsgrootte:
één begeleider (18+)

8 personen. Bij minderjarigen, minimaal



Aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden (zeker
bij oversteekpunten)



Starttijd donderdagavond:
5 km 18:30 uur
10 km 18:00 uur
15 km 17:15 uur



De medailles kunnen door de contactpersoon van de scholen of
groepen op in overleg bij de organisatie in de sporthal afgehaald
worden.



Het defilé start op donderdagavond om exact 20:00 uur, zorg ervoor
dat u/jij op tijd bent. Zorg voor een correcte opstelling in school c.q.
groepsverband.



LA = linksaf



VOLG ALTIJD DE AANWIJZINGEN
VAN DE VERKEERSREGELAARS OP.

RA = rechtsaf
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Maandag Start 18:15 uur Lichtmis
Start Sporthal - ra Prinsenstr - la Gennerstr - ra Pr. Marijkestr - la bij voetpad
P.W.A. School - la Stenendijk op - links Hogenbergweg - ra Verkavelingsweg
(LET OP, GEVAARLIJK PUNT!!!) - la Boerderijweg - la Klinkerweg - brug over,
ra Steenwetering tot aan zandpad, hier la Zuidelijke Ruitenweg (onverhard) op
- bij kruising (Zuidelijke Ruitenweg/Hoofdweg) rechtdoor verharde weg
op (Zuidelijke Ruitenweg) - links mee-draaien Ruitendwarsweg op - ra
Noordelijke Ruitenweg - bij T-splitsing (van verharde wegen) la Grindweg in aan het eind meedraaien met verharde weg - weg langs het water volgen
(Grindweg) tot Boogbrugje - ra Boogbrugje over - Oude Vaartdijk op - (KIJK
GOED UIT!!!) weg oversteken - Oude Vaartdijk vervolgen - la van
Haersoltelaan - einde weg naar links oversteken - voetpad volgen - einde
voetpad ra Dr. HAW van der Vechtlaan oversteken (KIJK GOED UIT!!!) - om
Sporthal heen – Einde!!!

Dinsdag Start 18:15 uur Zwartewatersklooster
Start Sporthal - ra Prinsenstraat - la Kareldoormanstraat - ra Sportlaan - ra
Tijlswegje - la Dr. HAW van der Vechtlaan - ra Wilhelminalaan - rechtdoor
Bolwerk op, bolwerk blijven volgen maar rechts aanhouden - la fietsbrugje - ra
Erfgenamenwegje – la over het terrein van de Jumbo - la Buiten de Venepoort –
ra de N331 oversteken (KIJK GOED UIT!!!) de Sluizerdijk op – rechtdoor
Sluizerdijkpad - dit pad rechts blijven volgen tot einde - bij rotonde N331
oversteken (KIJK GOED UIT!!!) – rechtdoor Grote Kranerweerd - ra
Conradsweg - ra Zwartewaterkloosterweg - ra De Veldeweg – via De Velde - la
Zwartewatersklooster – ra Wijkweg (voet/fietspad) helemaal volgen tot einde ra Stadsweg – la Kooikerspad - ra brugje over - ra Kooikerspad - la Roskam - ra
Zicht - op T-splitsing la De Sikkel – ra Rietsnit - rechtdoor de Bagijnenkamp - la
Burg. Malcorpslaan Malcorpslaan en volgen tot verkeerslichten - bij
verkeerslichten brug oversteken, (KIJK GOED UIT!!!) - la Van Dedemlaan - ra
Van Haersoltelaan - la voetpad volgen - Dr. HAW van der Vechtlaan oversteken
(KIJK GOED UIT!!!) - om Sporthal heen - Einde!!!
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Woensdag Start 18:15 uur Cellemuiden tegen de klok in
Start Sporthal - ra Prinsenstr - ra K. Doormanstr - bij verkeersplein (Boni)
oversteken - rechtdoor H. van Viandenstr - 2e weg la van Dedemlaan Telvorenstraat oversteken - Schrijverswegje - links Jennegiespad - ra Bolwerk,
einde rechts en direct links Baangracht - rechtdoor Heerengracht - ra brug over
- ra Brouwersgracht - oversteken - rechtdoor Prinsengracht - la Rosmolenstr Hoogstraat over steken (KIJK GOED UIT!!!) - rechtdoor Raamstraat - ra Justitie
Bastion - la Brug over - aan einde brug, links trap af - onder de brug door rechts Cellemuiden op - volgen tot Groenesteeg - hier la Groenesteeg volgen Provinciale weg oversteken (KIJK GOED UIT!!!) - weg volgen tot Nieuwe
Wetering - hier la Nieuwe Wetering volgen tot Wolfshagenweg - la
Wolfshagenweg - einde weg la - provinciale weg oversteken (KIJK GOED
UIT!!!) rechtdoor Cellemuiden - ra onder de brug door - trap op Zwartewaterbrug over - ra Justitie Bastion - rechts aanhouden - einde weg
linksaf Van Nahuysweg - rechtdoor Kaai - rechtdoor Julianakade - la
Meyersbolwerk - ra Ridderstr - brug over - rechtdoor Eiland - rechtdoor Buiten
de Enkpoort - rechtdoor Pr. Marijkestr - rechts aanhouden Holtenerstr - la
Streukelerstr - la Prinsenstr - ra Sporthal - Einde!!!

Donderdag Start 17:15 uur Industrieterrein
Start Sporthal - ra Prinsenstr - la Karel Doormanstr - ra Sportlaan – ra Tijlswegje
- la Dr. HAW van der Vechtlaan - rechtdoor Gasthuisstr - rechtdoor Nieuwstr - ra
Hoogstr - la Raamstr - ra Justitie Bastion – la Zwartewaterbrug over Zwartewaterweg volgen, Veerweg oversteken - Dijkwegje volgen rechts
aanhouden - recht oversteken - la Werkerlaan - Euroweg oversteken - la
Ruimzichtweg – la Hasselterdijk, wordt Zwolsedijk - volgen tot kruispunt met
Randweg - la fietspad Randweg op - fietspad volgen - la Hanzeweg - ra
Industrieweg - la Veerweg - ra Zwartewaterweg – Zwartewaterbrug over FIETSPAD VOLGEN naar centrum - LA HOOGSTRAAT en
OVERSTEKEN - RA KEPPELSTRAAT - Keppelbrug over - la Bolwerk - opstellen
defilé!!!
Defilé:
Start Wilhelminalaan - la Dr. HAW van der Vechtlaan - ra Terrein Hazelaar op weer Dr. HAW van der Vechtlaan op richting rotonde Boni - ra K. Doormanstr la Prinsenstr - la voetbalveld op - Einde!!!

