AVONDVIERDAAGSE 2022

16 t/m 19 mei

Start:
Elke avond kan er tussen 18.15 en 18.45 uur gestart worden vanaf het parkeerterrein van sportpark
Vierhoeven aan de Nispenseweg. Alle routes eindigen ook weer op dit parkeerterrein.
Afstanden:
Keuze uit + 3 km, 6 km en 10 km.
Alle routes staan op papier en worden bovendien ook met pijlen aangegeven.
Zodra de routes van 2022 bekend zijn zullen ze op deze website te vinden zijn !
Er is geen voorgeschreven wandeltempo. De laatste controlepost (Thorhonk op het sportpark) sluit
elke dag om 21.15 uur.
Parcours:
De wandelroutes gaan steeds over rustige en dus veilige bos- en buitenwegen.
Met het inzetten van een groot aantal verkeersregelaars, de steun van gemeente en politie en
wandelaars die zich aan de verkeersregels houden, hoopt de organisatie op een veilig verloop van
het evenement.
Rolstoelgebruikers kunnen bij de organisatie alternatieve, rolstoelvriendelijke 6 km - routes opvragen.
Inschrijven:
Basisschoolleerlingen schrijven in via hun eigen school.
Deze inschrijving start op maandag 14 maart 2022 en sluit op vrijdag 15 april 2022.
Inschrijven kan bij de VVV op de Oude Markt in Roosendaal.
Deze inschrijving start op maandag 4 april 2022 en sluit op donderdag 12 mei 2022.
Het inschrijfgeld bedraagt voor iedereen € 7,50. KWBN – leden krijgen op vertoon van hun ledenpas
een korting van € 1,00.
Inschrijven is ook nog mogelijk op maandag 16 mei 2022 (1e avond) en wel tussen 17.45 en 18.15 uur
bij de start op het parkeerterrein van sportpark Vierhoeven. Het inschrijfgeld bedraagt dan wel € 10,00
Medailles:
Elke deelnemer die alle vier de avonden de afstand waarvoor ingeschreven is wandelt, ontvangt op de
4e avond bij het secretariaat de KWBN - medaille.
Verloting:
Elke deelnemerskaart is voorzien van een inschrijfnummer. Dit unieke inschrijfnummer doet mee als
lot in de loterij. Elke avond worden, voorafgaande aan de start, een aantal loten getrokken waarmee
de deelnemers leuke prijzen kunnen winnen. Op de laatste avond kunnen gewonnen prijzen
opgehaald worden tot uiterlijk 21.15 uur ! Niet opgehaalde prijzen gaan naar een goed doel !
Defilé:
Op donderdag 19 mei wordt de A4D afgesloten met een defilé. Info over route en start zie je
hieronder.
Nadere Informatie is te verkrijgen bij Ronny Weemaes (voorzitter werkgroep);
06-23419033 email: erwee.1@kpnmail.nl

Route defilé

Donderdag 19 mei 2022

Start 19.45 uur bij rotonde Zundertseweg / Onyxdijk.

Route: Zundertseweg – LA ’t Zand – LA Langdonkring – LA Benedendonk (voetpad / fietspad nemen)
– LA Sportpark Vierhoeven.

Opstelplaats
voor defilé

Finish Sportpark Vierhoeven

