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• Samen genieten van 4 fijne wandelavonden in en om ons mooie dorp Putten

• Je kunt kiezen uit drie afstanden: 5 km, 10 km en 15 km
• www.avondvierdaagse-putten.nl 



Van de voorzitter

We gaan weer lopen!
Na 2 jaar als organisatie en bijna 3 jaar als wande-
laars stil te hebben gestaan, kunnen we eindelijk
weer los met de avondvierdaagse. 

De routes zijn weer gemaakt en gecontroleerd, de
verkeersregelaars zijn druk bezig met het afronden
van hun periodieke examen, de website wordt up-
to-date gemaakt, vergunningen geregeld en contac-
ten gelegd met de muziekkorpsen voor de vrolijke
noot tijdens de intocht. 

Niet te vergeten worden de contacten met de ge-
meente Putten en de politie weer aangehaald. We
zijn blij dat de gemeente en politie ook dit jaar zich
weer positief en coöperatief opstellen met betrek-
king tot het organiseren van dit evenement. 

De corona heeft ook financiële gevolgen voor onze organisatie gehad, maar
door een paar aanpassingen, die ook nog eens bijdragen aan het milieu,
kunnen we de schade beperkt houden. Een voorbeeld is dat we niet meer
de routes voor de avond op papier verstrekken, maar dat we nu gaan wer-
ken met QR codes die met de mobiele telefoon van de website van de
avondvierdaagse Putten kunnen worden afgehaald. 

Ook dit jaar zijn we onze sponsors ontzettend dankbaar voor hun bijdrage.
Zonder hun bijdrage was bijvoorbeeld deze krant niet mogelijk. 

Het is mij de afgelopen twee jaar opgevallen dat veel meer mensen 's-
avonds zijn gaan wandelen. Gelukkig vaak met veiligheidsvestjes. Omdat
deze mensen inmiddels "getraind" zijn in wandelen wil ik hen graag uitda-
gen. Ga dit jaar de 15 km lopen! Deze route laat (nog meer dan de 10 km
route) de mooiste plekjes van Putten zien. Daag jezelf en anderen eens uit
om deze prestatie neer te zetten! 

Ook wil ik de bedrijven in Putten uitdagen om, net als vroeger, weer in be-
drijfsverband mee te gaan lopen. Niet alleen is het een vorm van teambuil-
ding, maar het past ook bij een gezonde bedrijfscultuur en wellicht leer je
elkaar dan ook eens op een andere manier kennen. 

Tenslotte wil ik benadrukken dat het organiseren van de jaarlijkse avond-
vierdaagse echt niet mogelijk is zonder alle vrijwilligers. We zijn gezegend
dat we op deze mensen, met hun hart op de goede plaats, jaarlijks kunnen
rekenen. Als bestuur doen we ons best om ook onze vrijwilligers vijf gezel-
lige avonden te bezorgen. Vijf ja, want zaterdag opruimdag sluiten we tra-
ditiegetrouw af met een gezellige gezamenlijke maaltijd. Vrijwilligers die ons
team willen komen versterken, zijn altijd welkom! Wil je weten of het iets
voor je is, schiet dan gewoon iemand van het bestuur aan. 
Laten we hopen dat we vier heerlijke avonden krijgen, met veel plezier, ge-
zelligheid en respect voor elkaar en de natuur. 
Met sportieve groet, 

Henk J. Guliker 
Voorzitter PRC A4D Putten 

Voorwoord burgemeester

Beste inwoners, 

Wij mogen weer!

Wat is het fijn om de draad weer op te kun-
nen pakken. 68 jaar lang was de Puttense
Avondvierdaagse een niet weg te denken
evenement in onze gemeente. Corona
maakte dat het even wachten was op de
69e editie. Gelukkig vindt het evenement
dit jaar weer plaats.

En dus kom ik met genoegen tegemoet aan het verzoek van de organisatie
om, namens het college van burgemeester en wethouders, een paar woor-
den te wijden aan deze krant die helemaal in het teken staat van de 69e
editie van de Puttens Avondvierdaagse. Met genoegen, want de Avondvier-
daagse is een prachtig evenement, in velerlei opzicht.

Wandelen is gezond. En als je het samen met anderen doet is wandelen
ook gezellig. Extra pluspunt daarbij is dat de routes u langs de mooiste plek-
jes van Putten voeren. En als de weersomstandigheden ook nog een beetje
meewerken, wordt het natuurlijk helemaal geweldig.

Bij de organisatie van de Avondvierdaagse zijn veel mensen betrokken. Het
gaat allemaal niet vanzelf. Routes uitzetten, verkeersregelaars benaderen,
publiciteit genereren, vergunningen aanvragen enzovoorts. Echt een hele
klus waarbij vele tientallen vrijwilligers hun beste beentje voorzetten.

Als gemeentebestuur van Putten zijn wij de organisatoren en alle vrijwilligers
dankbaar. Zonder jullie is er geen Avondvierdaagse. Fijn dat jullie dit doen!

Wij mogen weer! En laten wij met elkaar – jong en oud, wandelaars, toe-
schouwers en organisatoren – volop genieten van de 69e editie van de
Avondvierdaagse Putten.

Succes allemaal.

H.A. Lambooij, 
burgemeester

Avondvierdaagse 2022

Als ik dit stukje schrijf
hebben we 2 jaar niet
gelopen, maar alles is
weer op gang aan het
komen. Ook de voorbe-
reiding van de avond-
vierdaagse. Op dit
moment is het zonnig
bij een graad of 6.
Tijdens de Avondvier-
daagse zal de gemid-
delde temperatuur
hoger zijn. 

Maar wandelen kunnen we bij weer en wind.
We passen gewoon de kleding aan het weer aan.
Ook dit jaar is de EHBO-post in Stroud weer bemand.
Loop gerust binnen voor een vraag, een advies, of om een blaar of een
wond(je) te behandelen. Iedere avond zitten we er al ruim voor de start. 

Wat tips …
• Gebruik zeker GEEN Compeed of andere blarenpleisters. In veel gevallen
houdt dat net niet over de hele oppervlakte als het niet op een volledig droge
huid is aangebracht en veroorzaakt het dus juist blaren. Laat de voet evt.
preventief behandelen op de EHBO-post. Afgelopen jaren hebben we ver-
schillende voeten met veel moeite moeten ontdoen van dergelijke pleisters
om de blaren te kunnen bereiken. (De enige die er beter van wordt is de fa-
brikant.)
• Als je door een pedicure laat behandelen, doe dat nooit kort voor de
Avondvierdaagse. De eeltlaag op de voet heeft dan niet voldoende tijd om
zich te herstellen.
• Draag bij voorkeur geen nieuwe, ongebruikte, schoenen maar schoenen
waar je al lekker op loopt
• Draag gladde, liefst naadloze, sokken die (bij normale schoenen) ruim
boven de schoen uitkomen.
Geen hielsokjes. Daar kun je bij de schoenrand je voet mee kapotlopen. 
• Gebruik nooit sporttape om de voet af te plakken. Dat
sluit de huid te veel af en veroorzaakt dus ook blaren.
• Zorg, zeker bij warm weer, voor ruim voldoende drinken.

Namens de EHBO vereniging Putten, 
Stoffel Bos
Kijk ook eens op: http://www.ehbo-putten.nl

Medewerkers A4D Putten in 2022

Verkeersregelaars en controleurs: Ineke van Beek, Joke van Beek, Karin
van Beek, Leander van Beek, Wim van Beek, Dieck van Bloemendaal,
Edwin Bouwman, Dik Dokter, Aalt Fredriksen, Diana Guliker, Henk Guliker,
Dick Haagswoud, Wout van Kooij, Dick Lubbertsen, Jaap van Oostende,
Gijs van de Pol, Andries Priem, Hanneke Priem, Hans Renes, Ben Schuit,
Otje Tel, Piet Tel, Bab Willemsen, Henk van Winkoop, Teunis van Winkoop,
Trudy van Winkoop

Medailleverzorging: Ineke van Beek, Joke van Beek

Hoofd buitendienst: Wim van Beek, Teunis van Winkoop

Automatisering en social media: Karin van Beek, Henk van Winkoop

Fotografie: Gerrit Wieberdink

Geluid: Gustaaf Bolwijn

Startbureau: Joke van Beek, Karin van Beek, Diana Guliker, Gea Zwolle

Avondvierdaagse krant en p.r.: Diana Guliker

Algemeen reserve: Henk Guliker

Bestuur Plaatselijke RegelingsCommissie (PRC): Wim van Beek/
Teunis van Winkoop, hoofd buitendienst en parkoersen; Henk Guliker, 
voorzitter; Hans Renes, secretaris; Ben Schuit, penningmeester. 



VAN DE ORGANISATIE

Deelname individueel of in een groep:
Deelname is mogelijk als individueel wandelaar(ster) of in groepsverband.
Wandelgroepen bestaan uit tenminste 11 personen (inclusief een groepslei-
der). De leider van een groep moet 18 jaar of ouder zijn en is verantwoorde-
lijk voor het gedrag van de groep. Groepen kunnen alleen digitaal
ingeschreven worden door de groepsleider.
Lopers van kleinere groepen moeten als individuelen worden ingeschreven.
De wandelaars kunnen natuurlijk wel gezamenlijk lopen.

Het inschrijven:
Je kunt inschrijven op onze website www.avondvierdaagse-putten.nl. Daar
is ook alle verdere informatie te vinden. Contact met de organisatie is mo-
gelijk via email: info@avondvierdaagse-putten.nl. Op de laatste pagina van
de website vind je nog een aantal telefoonnummers.

De uiterlijke datum van digitaal inschrijven is zondag 5 juni; de betaling ad 
€ 6,00 per persoon moet 11 juni binnen zijn.

Start-/controlekaarten:
Individuele deelnemers en leiders van ingeschreven groepen ontvangen een
start-/controlekaart met de individuele naam of de naam van een groep er
op én een barcode.
Aan het begin en einde van iedere wandelavond moet deze kaart worden
gescand, behalve op vrijdag na de intocht. Dus 2x per avond!
De leider van een groep overtuigt zich elke avond vóór het vertrek of de
grootte van de groep overeenstemt met het opgegeven aantal.
Verschillen moeten vóór het vertrek bij het startbureau gemeld worden.

Leeftijd:
Houd bij het inschrijven en deelnemen aan de avondvierdaagse rekening
met de gestelde minimum leeftijden: 
Om deel te mogen nemen aan de 5 km moet je in 2022 zes jaar zijn of wor-
den of minimaal in groep 3 van de basisschool zitten.
Als je behoort tot de leeftijdsgroep van groep 3 of 4 basisonderwijs moet je
onder toezicht lopen van een ouder/verzorger, of in een groep met een
leid(st)er van minimaal 18 jaar.
Om aan de 10 km te kunnen deelnemen moet je in 2022 8 jaar zijn of worden
of vanaf groep 5 basisonderwijs.
Om aan de 15 km te kunnen deelnemen moet je in 2022 15 jaar zijn of wor-
den.
Deze leeftijden zijn niet voor niets gesteld. Wij behouden ons het recht voor
om bij overtreding van deze regel de wandelaar van verdere deelname uit
te sluiten.
Hieruit blijkt dat er alleen minimumleeftijden zijn. Als je daaraan voldoet, mag
je zelf kiezen welke afstand je loopt.

Te wandelen afstanden:
In Putten kun je dus naar keuze aan drie afstanden deelnemen: 
4 x 5 km, 4 x 10 km, 4 x 15 km.
Rekening houdend met de minimumleeftijden die hiervoor genoemd zijn,
mag je zelf weten welke afstand je wilt wandelen. De totaal te lopen 
afstanden van 20, 40 of 60 kilometer worden over de vier avonden verdeeld.

Wandeldata en starttijden in 2022: dinsdag 14 t/m donderdag 16 juni
5 km afstanden: start tussen 18.15 en 18.30 uur
10 km afstanden: start tussen 18.30 en 18.45 uur
15 km afstanden: start om 18.30 uur
vrijdag 17 juni
alle afstanden: start om 19.00 uur.

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 per persoon. Hiervan worden alle kosten
betaald zoals een collectieve ongevallenverzekering, de E.H.B.O., de me-
dailles, de muziekkorpsen, papier en drukwerk, materialen voor de verkeers-
regelaars enz.

Er is geen na-inschrijving en geen inschrijving aan de start!!!

De intocht:
Evenals vorige jaren vindt de opstelling voor de intocht plaats aan de Krach-
tighuizerweg.
De intocht vertrekt daar als de scholen opgesteld staan. Het hoofd buiten-
dienst bepaalt het moment.
Wij verzoeken alle groepen dringend om de laatste avond geen pauzes te
houden, zodat iedereen uiterlijk 20.15 uur op de Krachtighuizerweg in de op-
stelling staat.
Ben je als groep niet op tijd, dan moet je ACHTER aansluiten.

Verzoek aan het publiek:
Het valt de organisatie op dat er op het startterrein aan de Krachtighuizerweg
tussen de wandelaars veel mensen (vaak met voertuigen) staan die niet
meelopen en ook niet tot de organisatie behoren. Willen de niet-wandelaars
(mét hun voertuigen) alstublieft buiten het startterrein blijven. De wandelaars
en organisatie hebben echt alle ruimte nodig. Wilt u als ouder/verzorger of
toeschouwer hier rekening mee houden? Zeker fietsen, scooters, e.d. horen
hier niet thuis!

Noteert u alvast voor 2023:
De avondvierdaagse 2023 wordt in Putten gehouden van dinsdag 6 juni t/m
vrijdag 9 juni 2023.
Zie verder onze website: www.avondvierdaagse-putten.nl.

De Plaatselijke Regelings Commissie van de SGWB Putten

Bestuur Plaatselijke Regelings Commissie Putten

Staand van links naar rechts: 
Ben Schuit (penningmeester), Hans Renes (secretaris), 
Ineke van Beek (bestuurslid), Wim van Beek (hoofd buitendienst), 
Henk Guliker (voorzitter)
Zittend van links naar rechts: 
Diana Guliker (bestuurslid), Teunis van Winkoop (bestuurslid)

Muziek op het startterrein

MFC Stroud aan de Brinkstraat is al jaren het middelpunt van de Avondvier-
daagse Putten. Hier bevindt het startbureau zich en op de parkeerplaats
stellen de ruim 2000 wandelaars zich op in groepen of als individuele wan-
delaars.

Natuurlijk hoort bij het feestelijke wachten op de start, gezellige muziek. Dit
jaar wordt deze muziek weer verzorgd door Gustaaf Bolwijn, iemand die de
nodige ervaring op dit gebied heeft. Hij verzorgt onder andere het geluid bij
de welbekende ‘Kajuitzangers’.

Het startterrein is lastig van microfoonversterking te voorzien, het enthousi-
aste geluid van ruim 1600 kinderen overstemt vaak de spreekstem. Gustaaf
doet er echter alles aan om het gehele terrein te voorzien van goed geluid.
De muziek die gedraaid wordt, valt goed bij jonge en oudere wandelaars.
Hopelijk verleent Gustaaf nog vele jaren zijn diensten aan de A4D-Putten.



Bepalingen SGWB Avondvierdaagse 2022

1. ORGANISATIE
Onder auspicien̈ van De Sticht Gooise Wandelsport Bond (hierna: SGWB)
organiseert de Plaatselijke Regelings Commissie (hierna: PRC) in haar
woonplaats de Avondvierdaagse.
2. PLAATSEN EN DATUM VAN ORGANISATIE
De PRC’s organiseren de Avondvierdaagse in de plaatsen en op de datum,
genoemd in het SGWB Contact, nummer 2, editie SGWB Avondvierdaagse
en verder vermeldt op de website van de SGWB alsmede op de website van
de betreffende PRC.
3. DEELNAME
Deelname aan de Avondvierdaagse is mogelijk als individuele wandelaar
alsmede in groepsverband. Om als groep aangemerkt te worden moet de
groep minstens uit 6 personen bestaan, met inbegrip van leid(st)er. Het deel-
nemen door een vereniging, school, enz. met meer dan eéń groep is toege-
staan. De leid(st)er van een groep is 18 jaar of ouder.
4. AFSTANDEN/MINIMUMLEEFTIJDEN
Afhankelijk van de geboden mogelijkheid kan worden deelgenomen aan:
− bij de organisatie van 4 x 5 km. is de minimumleeftijd van deelname:
o deelnemer(ster)wordt of is geworden 6 jaar in het organisatiejaar.
− bij de organisatie van 4 x 10 km. is de minimum leeftijd van deelname:
o deelnemer(ster) wordt of is geworden 8 jaar in het organisatiejaar. − bij de
organisatie van 4 x 15 km. is de minimum leeftijd van deelname:
o deelnemer(ster) wordt of is geworden 15 jaar in het organisatie jaar.
− Voor deelnemers die in het organisatie jaar 6 of 7 jaar (vergelijkbaar groep
3 en 4)
zijn of worden geldt dat slechts deelgenomen kan worden:
o ondertoezichtvanouder(s)/verzorger(s)
o deelnameingroepsverbandonderleidingvanleid(st)er,dietenminste18jaar
of ouder is.
U mag zelf ook bepalen welke afstand u wilt wandelen, maar u dient wel re-
kening houden met de minimumleeftijd.
De totale afstanden van 20, 40 en 60 km. worden over de vier avonden nader
verdeeld.
5. INSCHRIJFGELD
− Het inschrijfgeld bedraagt tot en met de laatste in dit boekje (zie punt 2)
aangegeven (plaatselijke) inschrijfdatum € 6,00 voor iedere
deelnemer/neemster.
− Terugbetaling van inschrijfgeld vindt, om organisatorische redenen, niet
plaats. Groepen worden verzocht bij voorkeur door bankoverschrijving het
inschrijfgeld te betalen en anders met bankbiljetten.
− Mocht er worden ingeschreven na de door de PRC gestelde datum is het
bedrag van deelname € 8,00.
6. WIJZE VAN INSCHRIJVING, BEWIJS VAN INSCHRIJVING
De inschrijving - waartoe wordt overgegaan, nadat het inschrijfgeld is ont-
vangen dient als volgt te geschieden:
a) individuele deelnemer:
− de deelnemer meldt zich voor inschrijving in de plaats waar zij aan de
Avondvierdaagse wenst deel te nemen bij het daarvoor gesteld(e) inschrijf-
adres;
− bij de inschrijving dient ingeleverd te worden het “inschrijfformulier voor
eéń persoon’’
Dit formulier is te verkrijgen bij elk plaatselijk inlichtingenadres/op de inschrijf-
plaats.
b) voor groepen:
− de groepsleid(st)ers meldt zich voor inschrijving in de plaats, waar de groep
aan de Avondvierdaagse wenst deel te nemen, bij het daarvoor gesteld(e)
inschrijfadres;
− bij de inschrijving dient het volledig ingevulde “inschrijvingsformulier voor
een groep” ingeleverd te worden.
− de inschrijfformulieren mogen fotokopieen̈ zijn. Genoemd inschrijfformulier 

is, indien niet of niet in voldoende mate bijgevoegd, te verkrijgen bij elk plaat-
selijk inlichtingenadres.
Op de website van de PRC in uw woonplaats vindt u ook de mogelijkheid
om u digitaal te kunnen inschrijven, mocht de betreffende PRC hiervan ge-
bruik maken.
7. INSCHRIJFADRES,INSCHRIJFTIJDEN,STARTPLAATS,STARTTIJDEN
Voor deze gegevens verwijzen wij u naar de PRC in de betreffende plaats
waar de Avondvierdaagse wordt gehouden.
8. SLUITING VAN INSCHRIJVING
Na de laatste plaatselijk aangegeven inschrijfmogelijkheid is de inschrijving
gesloten. Mogelijk kunt u zich tijdens de eerste avond van de Avondvier-
daagse nog schrijven. Dit kunt u navragen bij het gestelde inlichtingenadres
van de betreffende PRC.
9. PERSOONLIJKE HERINNERING
Deelnemers(sters) die de Avondvierdaagse gedurende vier achtereenvol-
gende avonden met succes hebben volbracht, ontvangen een persoonlijke
herinnering. Bij deelname voor de 1e t/m 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e,
40e, 45e, 50e, 55e, 60e, 65e, 70e en 75e maal bestaat uit deze uit een me-
daille. Voor de tussenliggende malen worden cijferpins verstrekt.
10. CONTROLEKAARTEN
− De individuele deelnemers(sters) alsmede de leid(sters) van de groepen,
ontvangen per wandelavond een controlekaart.
− Aan het einde van iedere wandelavond wordt de dag controlekaart ingele-
verd c.q. gewaarmerkt.
− De leid(st)er van de groep overtuigt zich dagelijks voóŕ het vertrek of het
aantal aangegeven deelnemers op de controlekaart overeenkomt met het
werkelijke aantal deelnemers van zijn/ haar groep.
− Een eventueel verschil dient voóŕ vertrek bij het startbureau gemeld te wor-
den.
11.VERPLICHT IS
− Het onvoorwaardelijk en onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen van PRC,
controleurs, verkeersregelaars en politie.
− Deelnemers van de Avondvierdaagse lopen aan de uiterste rechterzijde
van de (rij)weg. Daar waar mogelijk op het voetpad.
12.VERBODEN IS
− Het passeren binnen de bebouwde kom (voor groepen).
− Met meer dan drie personen, leid(st) er inbegrepen, naast elkaar te lopen.
− Het dragen van kleding, insignes en (mede)voeren van vlaggen en vaan-
dels, enz. welke uitdrukkelijk dienen ter propagering van een bepaald gods-
dienstig en/of staatkundig streven.
− Het gebruik maken van muziekinstrumenten, behoudens voor militaire
detachementen c.q. met toestemming van de PRC.
− het meedragen van voor anderen hoorbaar in werking zijnde draagbare
radiotoestellen, etc.
13. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
ledere deelnemer(ster) aan de Avondvierdaagse is, mits voldaan aan punt
4 en 5 en hij/zij op de deelnemerslijsten voorkomt, door middel van een col-
lectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor
schade toegebracht aan derden.
14. PERSOONSGEGEVENS
De SGWB verwerkt persoonsgegevens van wandelaars in overeenstemming
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SGWB
kan bij inschrijving voor deelname aan de Avondvierdaagse verschillende
gegevens van haar deelnemers verwerken, waaronder persoonsgegevens
zoals NAW-gegevens. De SGWB gebruikt deze gegevens enkel voor de uit-
voering en verbetering van haar dienstverlening, en deelt deze gegevens
niet met derden. De SGWB draagt er zorg voor dat deze informatie goed is
beveiligd.
15.SLOTBEPALING
In gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de PRC in over-
eenstemming met de reglementen, richtlijnen en bepalingen van de SGWB.
Bestuur van de Sticht Gooise Wandelsport Bond



De verkeersregelaar

1. Wie is toch die man in dat geel
met oranje hesje?
Is de onderkant van zijn hes oranje en
staat er op het oranje vlak een reflec-
terende driehoek? Bingo. Dat is de
verkeersregelaar. Soms draagt hij ook
een bijpassende broek.
2. Waar kom ik hem tegen?
Tijdens werkzaamheden, bij bijzon-
dere transporten, bij evenementen.
Sinds 2009 maakt de wet onderscheid
tussen de beroepsverkeersregelaar en
de evenementenverkeersregelaar. De
eerste is opgeleid en bevoegd om zelf-
standig het verkeer te regelen op ver-

schillende locaties. De evenementenverkeersregelaar krijgt aangewezen
tijdens welk evenement en op welke plaatsen hij het verkeer gaat regelen.
3. Heeft een verkeersregelaar dezelfde bevoegdheden als een politie-
agent?
Nee, maar je bent wel verplicht zijn aanwijzingen op te volgen. Doe je dit
niet, dan kan de verkeersregelaar aangifte doen. Achteraf kun je alsnog een
boete krijgen tot wel € 400,--.
4. De verkeersregelaar geeft aan dat ik moet stoppen, maar volgens
het verkeersbord mag ik hier niet stoppen. Wat nu?
Aanwijzingen van de verkeersregelaar gaan boven verkeerslichten, ver-
keerstekens en verkeersregels. Gewoon stoppen dus.
5. Kan ik ook verkeersregelaar worden?
Jazeker. Verkeersregelaars moeten minimaal 16 jaar zijn. Evenementen-
verkeersregelaars krijgen een korte online opleiding en doen jaarlijks een
online examen. Beroepsverkeersregelaars volgen een meerdaagse oplei-
ding die bestaat uit theorie- en praktijklessen. Daarna volgt er een praktijk-
examen. Om evenementenverkeersregelaar te worden kun je je
bijvoorbeeld wenden tot de organisatie van de Avondvierdaagse.
6. Er zijn ook verkeersbrigadiers. Wat is het verschil?
Verkeersbrigadiers (klaar-overs) helpen alleen om veilig over te steken. 
Dat hesje is helemaal oranje.

Van het hoofd buitendienst

Beste wandelaars,

Avondvierdaagse 2022, het is bijna weer zo
ver. Ik wil het graag even met u hebben over
de vrijdagavond “de intocht”, elke keer weer
een hele  organisatie met zoveel deelnemers.
Om alles zo gestroomlijnd en plezierig moge-
lijk te laten verlopen, het volgende:
Op het plein bij MFC Stroud wordt er gestart
in een bepaalde volgorde. In deze volgorde
loopt u ook naar de Krachtighuizerweg. Op
de Krachtighuizerweg aangekomen, loopt u
door tot aan het bord met de naam van uw
groep. Deze borden zijn door onze medewer-
kers op dezelfde volgorde neergezet, als
waarop u gestart bent, dus u zou niet hoeven
te zoeken. Gewoon doorlopen tot aan uw
bord. Rond 18.30 uur worden deze borden al
neergezet.

Het is de bedoeling dat de 5 km en 10 km groepen samenvoegen voor de
Krachtighuizerweg zodat iedere groep gezamenlijk de intocht kan doen.
We willen u dringend verzoeken om pas als u bij het bord op de Krachtig-
huizerweg staat, pauze te nemen, dus niet al eerder op de route. Uw vrijwil-
ligers kunnen bij het bord hun drinkplek inrichten.

Omdat het op vrijdagavond op de Krachtighuizerweg gigantisch druk is, nog
een vriendelijk doch dringend verzoek: graag de Krachtighuizerweg auto-
en fietsvrij houden. Natuurlijk kunnen uw vrijwilligers vooraf met een auto
drinken e.d. af zetten maar daarna graag de auto weer weg. Bij vragen hier-
over, staan er altijd verkeersregelaars die u kunnen helpen. Ook hangen er
borden bij de Krachtighuizerweg, waarop bovengenoemde vermeld wordt. 

De intocht is altijd heel gezellig en dat hopen we zo te houden. Onze vrijwil-
ligers zijn er voor de veiligheid van al onze wandelaars dus volgt u hun in-
structies op, dan hebben we met elkaar een hele fijne avondvierdaagse.

En hoe eerder iedereen op z’n plek staat, hoe eerder we kunnen vertrek-
ken!

We bedanken jullie bij voorbaat allemaal voor de medewerking.

Wim van Beek, 
hoofd buitendienst

Over medailles en de ongevallenverzekering

Met ingang van 2015 is onze regionale wandelsportbond, de SGWB (Stich-
ting Gooise Wandelsportbond) een landelijke wandelsportbond geworden.
De SGWB wil de wandelsport in Nederland laagdrempelig en betaalbaar
houden.

Daarom zijn er sinds 2015 nieuwe medailles geïntroduceerd, die aansluiten
op de medailles van alle jaren daarvoor. Een paar voorbeelden ziet u hier-
bij.

De wandelaar ontvangt steeds een nieuwe medaille met lint na de 1e, 2e,
3e, 4e, 5e, 10e, 15e, enz. volbrachte wandeltocht.
Loop je bijvoorbeeld dit jaar voor de 3e keer, dan ontvang je een complete
medaille, maar met een ander kleurveld en cijfer 3. 
Voor bijvoorbeeld de 6e t/m de 9e keer ontvang je een schildje om op het
lintje te spelden.

Alle ingeschreven wandelaars zijn door de wandelsportbond verzekerd voor
ongevallen tijdens de wandeltochten.

Muziekkorpsen in 2022

De volgende korpsen lopen met ons mee bij de intocht op vrijdag 17 juni:

Marsorkest uit Putten 
Fanfarecorps Excelsior uit Putten
De Voortzetters uit Voorthuizen
Kamper Jachthoorn Korps uit Kampen

Een aantal jaren geleden was er een tekort aan muziekkorpsen bij de in-
tocht. Een aantal muzikale vrienden stak de koppen bij elkaar en besloten
een eenmalig marsorkest op te richten, speciaal voor de intocht van de
avondvierdaagse Putten. Het bleef niet bij één keer, want ook dit jaar zijn
ze weer van de partij met zo’n 25 blazers en slagwerkers uit Putten en om-
streken. Er zullen bekende medleys en marsen, die veel gezongen worden
tijdens de avondvierdaagse, uitgevoerd worden. 

Fanfarecorps Excelsior bestaat al sinds 8 januari 1919! Een fanfare die dus
helemaal bij Putten hoort….net als de avondvierdaagse…geweldige match
dus, elk jaar weer. 

Slagwerkgroep De Voortzetters uit Voorthuizen spelen sinds 1 augustus
2013 Top-40 nummers en slagwerknummers. Geen saaie uniformen op
straat en lekker herkenbare, goede muziek. 

Ook dit jaar komt Het Kamper Jachthoorn Korps uit Kampen weer graag
voor ons spelen. Dit nog steeds groeiende korps heeft leden uit zowel Kam-
pen als de omliggende plaatsen en ze treden op in Nederland maar ook in
het buitenland. 



SPONSOREN
Hoofdsponsoren Avondvierdaagse 2022 
tekenen contract

Vrijdag 25 maart vond de ondertekening van de sponsorcontracten voor
de Avondvierdaagse 2022 plaats. De hoofdsponsoren werden gastvrij 
ontvangen in Sauna Drôme Putten. 

Ben Schuit, penningmeester van de A4D Putten, had de contracten opge-
steld en zag samen met de voorzitter Henk Guliker toe hoe de drie hoofd-
sponsoren hun handtekening zetten. Hans Lebbink namens Sauna
Drôme, Teunis van Winkoop namens Van Winkoop & Zn. Stalinrichting,
montage en elektrotechniek en Berry van den Pol namens Vakgarage
Hoge Eng. Na de officiële handeling werd de overeenkomst beklonken
met een drankje op het “nieuwe” terras van Sauna Drôme, bestemd voor
gasten die geen gebruik maken van het saunagedeelte, maar wel goed
willen eten en drinken met een mooi landelijk uitzicht. Natuurlijk werd er
geproost op een mooie Avondvierdaagse 2022.

Het bestuur van de PRC Putten is blij met de sponsoren, want zij maken
een Avondvierdaagse zonder financiële zorgen mogelijk. 

De voorbereidingen van de Avondvierdaagse zijn in januari al gestart. De
verkeersregelaars hebben hun examen afgelegd en de muziekgezel-
schappen zijn gecontracteerd. De tekst op de website is geactualiseerd,
de nieuwe routes zijn klaar en de EHBO heeft weer toegezegd te zullen
komen. De speciale avondvierdaagsekrant is in de maak en wordt in mei
in Putten en een groot deel van het buitengebied verspreid.

Dit jaar gaat de Avondvierdaagse voor de negenenzestigste keer van start
op dinsdag 14 juni. Op de website www.avondvierdaagse-putten.nl kunt u
zich vanaf 1 april inschrijven en alle informatie lezen.

Sauna Drôme Putten

Midden in de prachtige natuur van de Veluwe ligt Sauna Drôme. Traditio-
nele Finse houten sauna’s, omsloten door dennenbomen en gelegen aan
bosmeren, geven u de authentieke Finse beleving. De variatie aan
sauna’s en baden zijn de ingrediënten om een dag heerlijk te ontstressen,
ontspannen en op te laden.

SAUNA DRÔME, EEN STUKJE FINLAND OP DE VELUWE WAAR NOG
RUST EN RUIMTE IS VOOR DE ÉCHTE SAUNABELEVING! 

vakgarage hoge eng

Wij wensen alle wandelaars veilige, gezellige kilometers toe!!

Vakgarage Hoge Eng is een merkonafhankelijke kwaliteitsgarage voor
particuliere en zakelijke klanten. Wij garanderen service en kwaliteit.

Wij zijn aangesloten bij de BOVAG en RDW erkend. Onze monteurs zijn
uitstekend opgeleid en blijven bijscholen, ze hebben kennis om alle auto-
merken uitmuntend te onderhouden.
U kunt bij ons terecht voor APK keuring - volledig onderhoud - storing- 
diagnose - airco service -uitlijnen service - autoruit vervangen - banden -
trekhaak - pechhulp e.d. 

Neem een kijkje op onze site: www.vakgaragehoge-eng.nl wat wij voor u
kunnen betekenen. Hier kunt makkelijk online een afspraak inplannen.  

Heel veel wandelplezier en tot ziens bij ons in de garage met uw auto
voor heel veel veilige kilometers.

De 10 sterke punten van Vakgarage:
1. Altijd een persoonlijke benadering
2. Een exacte prijsopgave vooraf
3. Onderhoud conform fabrieksvoorschrift met behoud van fabrieksgarantie 
4. Uitsluitend gebruik van kwaliteitsonderdelen
5. Gecertificeerde technici
6. Vakgarage Pechhulp Service
7. RDW erkend APK Keuringsstation
8. Gecertificeerd Groen Gedaan
9. Lid van brancheorganisatie BOVAG
10. Landelijk service netwerk

Graag tot ziens,
Gerjan Duits & Berry van den Pol

Informatie over onze autogarage: 

Vakgarage Hoge Eng  is te vinden aan de Hoge Eng-Oost 9 te Putten. 
Te bereiken via 0341-354113  / info@vakgaragehoge-eng.nl
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 8:15 tot 17:00 uur. 
Tussen 12:15-13:00 zijn wij gesloten. Volg ons op Facebook en 
Instagram onder de naam: Vakgarage Hoge Eng.

Van links naar rechts: Teunis van Winkoop, Ben Schuit, 
Hans Lebbink, Henk Guliker en Berry van den Pol  
Fotografie: Diana Guliker
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Het mooie podium

Een traditie inmiddels, de laatste avond lopen de wandelaars door de win-
kelstraat waarin aan alle kanten de toeschouwers staan om aan te moedi-
gen voor het laatste stuk en om bloemen, snoep en andere cadeaus uit te
delen aan de wandelaars. In de bocht voor de oude kerk staat daar het
podium met de burgemeester, de hoofdsponsors en het bestuur van de
PRC Putten. 

Dit podium is een vrachtwagen, die elk jaar weer ter beschikking wordt
gesteld door Transportbedrijf Van de Kamp. Als onze hoofd buitendienst
Wim met zijn vrouw Ineke in maart het transportbedrijf weer gaat opzoe-
ken, weet men daar al waarvoor ze komen. De koffie staat klaar en na-
tuurlijk is het weer goed. 

Op de grote dag wordt de wagen goed gewassen en voor de kerk ge-
plaatst. Wat een service, we zijn er echt geweldig blij mee!

Sponsoren

De Plaatselijke Regelings Commissie mocht gelukkig ook dit jaar weer 
rekenen op de steun van sponsoren om alle kosten te kunnen dekken.

Sinds jaren al vinden we Sauna Drôme Putten en Stalinrichtingsbedrijf
Van Winkoop & Zn. bereid de Avondvierdaagse financieel te ondersteu-
nen. Vakgarage Henk Mazier met haar nieuwe eigenaren sponsort de
Avondvierdaagse ook weer, maar nu onder de nieuwe naam Vakgarage
Hoge Eng.We zijn erg blij dat we in 2022 op hen alle drie als hoofdspon-
sor mogen rekenen. 

Belangrijke reden voor deze bedrijven om de Avondvierdaagse te sponso-
ren is  dat de Avondvierdaagse een groot en gezond evenement is in Put-
ten, waar jong en oud aan kan deelnemen. De Avondvierdaagse is
belangrijk voor Putten.  De kinderen die jaren geleden meeliepen, staan
nu als ouders aan de kant of brengen en halen hun (klein) kinderen. De
intocht op vrijdag is een feestelijk evenement voor het hele dorp.

Naast deze hoofdsponsoren vinden we belangrijke ondersteuning van nog
enkele bedrijven. CSW Software uit Apeldoorn verzorgt de digitale on-
dersteuning van het inschrijfprogramma; Transportbedrijf van de Kamp
B.V. stelt een van hun mooiste vrachtauto’s beschikbaar, die als podium
dient voor het defilé in het centrum van het dorp bij de oude kerk.

De PRC Putten is hen allen zeer erkentelijk voor de financiële en
praktische hulp!

Hartelijk dank

Vanaf deze plaats bedanken wij onze adverteerders en sponsoren voor de
financiële steun die zij ons ook dit jaar weer verlenen. Door jullie heeft Putten
elk jaar een sportief en vooral heel gezellig evenement!

Medewerk(st)ers E.H.B.O. en politie, jullie staan ook dit jaar weer voor een
drukke week, vier avonden even snel eten en dan vlug naar Stroud om je
taken voor deze avond op je te nemen. Zonder jullie mogen en willen we de
avondvierdaagse niet organiseren, veiligheid in alle opzichten is ontzettend
belangrijk. 

Velen staan al jaren elke avondvierdaagse voor ons klaar, voor anderen is
het de eerste keer, maar voor jullie allemaal geldt: heel hartelijk dank!!

De Plaatselijke Regelings Commissie,
Wim van Beek, hoofd buitendienst
Henk Guliker, voorzitter 
Hans Renes, secretaris
Ben Schuit, penningmeester

SPONSOREN 
Van Winkoop Stalinrichting

Bent u op zoek naar een specialist op het gebied van stalinrichting? In de
webshop van Van Winkoop & Zn. vindt u alles wat u nodig heeft om uw stal
in te richten. Wij bedienen de agrarische sector al jaren en voorzien u graag
van deskundig en professioneel advies. 

De producten die wij aanbieden voor stalinrichting zijn van hoogwaardige
merken, zoals onder andere Spinder. Bij ons slaagt u gegarandeerd voor
de complete inrichting van uw stal! Door bij ons te bestellen profiteert u bo-
vendien van diverse voordelen. Zo profiteert u van een snelle levering, de
mogelijkheid om te betalen na de levering, veertien dagen bedenktijd en
gratis deskundig advies. 

Bekijk ons uitgebreide aanbod en bestel!



5 kilometer (start 18.15 uur)

Start: “Stroud””
L. Brinkstraat
Let op: Harderwijkerstraat
RD. Lariksstraat
Let op: Postweg oversteken
RD. Gebbekuillaan
R. Schoolstraat
L. Van Damstraat
Let op: Garderenseweg oversteken
RD. Van Damstraat
L. Veldstraat
R. P.C. Hooftstraat
R. Reviusstraat
L. Jac. Perkstraat
R. Bilderdijkstraat
L. Tollensstraat
L. Huygensstraat
R. P.C. Hoofdstraat
L. Van Lennepstraat
Let op: Jacob Catsstraat oversteken
RD. Van Lennepstraat
L. Potgieterstraat
Links aanhouden: Potgieterstraat
Let op: Bilderdijkstraat oversteken
RD. Nic. Beetsstraat 
R. Peppelerweg
L. Calcariaweg
Let op: Rotonde Garderenseweg oversteken
Schuin R. Voetpad naar Wilhelminalaan
L. Emmalaan
Let op: Prins Hendrikweg oversteken
RD. Emmalaan
L. Drieseweg
Let op: Bosrand oversteken
RD. Drieseweg
R. Lariksstraat
Let op: Harderwijkerstraat oversteken
RD. Brinkstraat
Einde: “Stroud”

10 kilometer (start 18.30 uur)

Start: “Stroud”
R. Brinkstraat
Let op: Papiermakerstraat oversteken
R. Dorpsstraat
Vlak voor rotonde:
L. Nijkerkerstraat
Door het tunneltje
RD Husselerweg
L. Havikstraat
Schuin rechts Mennestraat oversteken
RD. Aalscholverstraat
R. Meerkoetstraat
R. Rietgansstraat
L. Ga fiets-/voetpad op
L. Verzetslaan
R. Jan van Neijenhuisstraat
Let op: Stationsstraat oversteken
RD. Husselsesteeg
L. Putterbrink
L. Telgterweg
RD. Watervalweg
R. NA WITTE SLAGBOOM 1e pad volgen langs
de heide
R. Oud Groevenbeeklaan
R. aanhouden voorbij “kasteel” Groevenbeek
RD. bruggetje over
Let op: Zuiderveldweg oversteken
RD. pad vervolgen
Let op: Oude Rijksweg oversteken
RD. Hoofdlaan
RD. wandelpaadje
RD. Waardenburg
R. Eikenlaan
L. Parklaan
Scherp R. Korensteeg
L. Hakschaer
R. Torenlaan
L. Brinkstraat
Einde: “Stroud”

15 kilometer start 18.30 uur)

Start: “Stroud”
R. Brinkstraat
Let op: Papiermakerstraat oversteken
R. Dorpsstraat
Vlak voor rotonde:
L. Nijkerkerstraat
Door het tunneltje
RD Husselerweg
L. Havikstraat
Schuin rechts Mennestraat oversteken
RD. Aalscholverstraat
R. Meerkoetstraat
R. Rietgansstraat
L. Ga fiets-/voetpad op
L. Verzetslaan
R. Jan van Neijenhuisstraat
Let op: Stationsstraat oversteken
RD. Husselsesteeg
L. Putterbrink
L. Telgterweg
Schuin links: fietspad tegenover fietsenmaker
Let op: Beekweg oversteken
RD. fietspad links blijven volgen
Let op: Spoorweg oversteken
L. Volenbekerweg
R. Waterweg
R. Nijkerkerweg
L. Nijkerkerweg
R. Telgterbuurtweg 
L. aanhouden: Telgterbuurtweg
RD. Telgterengweg
Let op: Oude Telgterweg oversteken
L. Oude Telgterweg (fietspad aanhouden)
Let op: Spoorweg oversteken
Na 25 meter R. verhard fietspad
R. pad (na parkeerplaatsje links, bij Steijnlaan)
RD. Oud Groevenbeeklaan
R. aanhouden voorbij “kasteel” Groevenbeek
RD. bruggetje over
Let op: Zuiderveldweg oversteken
RD. pad vervolgen Oude Groevenbeeklaan
Let op: Oude Rijksweg oversteken
RD. Hoofdlaan
RD. wandelpaadje
RD. Waardenburg
R. Eikenlaan
L. Parklaan
Scherp R. Korensteeg
L. Hakschaer
R. Torenlaan
L. Brinkstraat
Einde: “Stroud”

PARKOERS DINSDAG 14 JUNI
LET OP: de parkoersen zijn niet meer op papier verkrijgbaar!

L=links R=rechts RD=rechtdoor P=paddenstoel



5 kilometer (start 18.15 uur)

Start: “Stroud”
R. Brinkstraat
R. Papiermakerstraat
Let op: Rotonde Oude Rijksweg oversteken
RD. Telgterweg
Schuin L.:Tegenover rijwielzaak Geurts, fietspad
R. Beekweg
L. Telgterweg
R. Zuiderveldweg
R. Oud Groevenbeeklaan
R. Schoonderbeeklaan
Let op: oude Rijksweg oversteken
R. Bruno Fabriciusstraat
R. Molitorstraat
R. Pad naar Meinwerkstraat
L. Meinwerkstraat
L. Papiermakerstraat
Let op: Brinkstraat oversteken
RD. Papiermakerstraat
L. Kelnarijstraat
R. Brinkstraat
Einde: “Stroud”

10 kilometer (start 18.30 uur)

Start: “Stroud”
L. Brinkstraat
Let op: Harderwijkerstraat oversteken
RD. Larikstraat
Let op: Poststraat oversteken
RD. Gebbekuillaan
Let op: Garderenseweg oversteken
RD. Veldstraat
L. Da Costastraat
R. Jacob Catsstraat
L. Vondelstraat
RD. Peppelerweg
Let op: Calcariaweg oversteken
RD. Peppelerweg
Let op de pijlen
L. Naar huize ‘Groot Spriel’
voorbij huize ‘Groot Spriel’
R. 1e zandweg
L. Klinkerweg
R. Fietspad Garderenseweg
L. Arnhemse Karweg
Let op: Garderenseweg oversteken
RD. Arnhemse Karweg
L. Prins Hendrikweg bij P.21026/001
R. Julianalaan
L. Postweg
L. Emmalaan
R. Prins Hendrikweg
Let op: Bosrand oversteken
RD. Prins Hendrikweg
R. Gebbekuillaan
Let op: Postweg oversteken
RD. Lariksstraat
Let op: Harderwijkerstraat oversteken
RD. Brinkstraat
Einde: “Stroud”

15 kilometer start 18.30 uur)

Start: “Stroud”
L. Brinkstraat
Let op: Harderwijkerstraat oversteken
RD. Larikstraat
Let op: Poststraat oversteken
RD. Gebbekuillaan
Let op: Garderenseweg oversteken
RD. Veldstraat
L. Da Costastraat
R. Jacob Catsstraat
L. Vondelstraat
RD. Peppelerweg
Let op: Calcariaweg oversteken
RD. Peppelerweg
Let op de pijlen
L. Naar huize ‘Groot Spriel’
voorbij huize ‘Groot Spriel’
R. 1e zandweg
L. Klinkerweg
R. Fietspad Garderenseweg
L. Arnhemse Karweg
Let op: Garderenseweg oversteken
RD. Arnhemse Karweg
R. bij paddenstoel P20288 Nieuwe Prinsenweg
R. bij paddenstoel P21667 Laak
Let op pijlen langs Solsegat
L. bij paddenstoel P21219 naar Nieuwe 
Prinseweg
R. bij paddenstoel P20412 Nieuwe Prinsenweg
fietspad volgen
Let op pijl
L. Sprielderweg
L. bij paddenstoel P25328/001 Sprielderweg
RD. Drieseweg
RD. Prins Hendrikweg
Let op: Arnhemse Karweg oversteken
P21026/001
RD. Prins Hendrikweg
R. Julianalaan
L. Postweg
L. Emmalaan
R. Prins Hendrikweg
Let op: Bosrand oversteken
RD. Prins Hendrikweg
R. Gebbekuillaan
Let op: Postweg oversteken
RD. Lariksstraat
Let op: Harderwijkerstraat oversteken
RD. Brinkstraat
Einde: “Stroud”

PARKOERS WOENSDAG 15 JUNI
LET OP: de parkoersen zijn niet meer op papier verkrijgbaar!

L=links R=rechts RD=rechtdoor P=paddenstoel
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5 kilometer (start 18.15 uur)

Start: “Stroud”
L. Brinkstraat
Let op: Harderwijkerstraat oversteken
RD Lariksstraat
L. Drieseweg
R. via de stoep naar Pinnenburgerweg
L. Margrietlaan
Let op: Bosrand oversteken
RD. Voetpad
R. Burg. Roosmale Nepveulaan
L. Wilhelminalaan
Schuin RD. Julianalaan
L. Driewegenweg
L. Emmalaan
R. Postweg
Let op: Bosrand oversteken
RD. Postweg
R. Lariksstraat
Let op: Harderwijkerstraat oversteken
RD. Brinkstraat
Einde: “Stroud” 

10 kilometer (start 18.30 uur)

Start: “Stroud”
R. Brinkstraat
L. Kelnarijstraat
R. Papiermakerstraat
L. Krommestraat
RD Molenstraat
Let op: Engweg oversteken
RD Halvinkhuizerweg
Let op: van Geenstraat oversteken
RD. Halvinkhuizerweg
R. Hooiweg
L. Roosendaalseweg
L. Knapzaksteeg
L. Huinerkerkpad
Let op: Oude Nijkerkerweg oversteken
RD. Huinerkerkpad
R. Koekamperweg
L. Hoge Einderweg
Hoge Engweg oversteken
RD fietspad volgen door park
Let op: van Geenstraat oversteken
RD Groeneveltstraat
R. Lage Engweg
L. Kerkstraat
Let op: Engweg oversteken
RD Kerkstraat
R. Bakkerstraat
L. Verlengde Dorpsstraat
R. Kerkplein
RD Kelnarijstraat
R. Brinkstraat
Einde: “Stroud”

15 kilometer start 18.30 uur)

Start: “Stroud”
R. Brinkstraat
L. Kelnarijstraat
R. Papiermakerstraat
L. Krommestraat
RD Molenstraat
Let op: Engweg oversteken
RD Halvinkhuizerweg
Let op: van Geenstraat oversteken
RD. Halvinkhuizerweg
R. Hooiweg
L. Roosendaalseweg
R. Goorsteeg
L. Bussenweg
R. Beulenkampersteeg
L. Pasdijk
L. Gervenseweg
L. Blarinckhorsterweg
Let op: Beulenkampersteeg overstegen
R. Knapzaksteeg
L. Huinerkerkpad
Let op: Oude Nijkerkerweg oversteken
R. Koekamperweg
L. Hoge Einderweg
Hoge Engweg oversteken
RD fietspad volgen door park
Let op: van Geenstraat oversteken
RD Groeneveltstraat
R. Lage Engweg
L. Kerkstraat
Let op: Engweg oversteken
RD Kerkstraat
R. Bakkerstraat
L. Verlengde Dorpsstraat
R. Kerkplein
RD Kelnarijstraat
R. Brinkstraat
Einde: “Stroud”

PARKOERS DONDERDAG 16 JUNI
LET OP: de parkoersen zijn niet meer op papier verkrijgbaar!

L=links R=rechts RD=rechtdoor P=paddenstoel



5 kilometer (start 19.00 uur)

Start: “Stroud”
L. Brinkstraat
Let op: Harderwijkerstraat oversteken
RD. Lariksstraat
Let op: Postweg oversteken
RD. Gebbekuillaan
Let op: Garderenseweg oversteken
RD. Veldstraat
L. Da Costastraat
R. Staringstraat
L. Peppelerweg
R. Calcariaweg
L. Drosteweg
R. Schovenhorsterveldweg
R. Krachtighuizerweg

Opstellen voor de intocht op het 
aangegeven gedeelte.

Krachtighuizerweg
L. Sprielderweg
R. Jac Catsstraat
L. Bilderdijkstraat
R. Tollenstraat
L. Veldstraat
R. Van Damstraat
L. Garderenseweg
Let op: Voorthuizerstraat oversteken
RD. Garderenseweg
R. Kerkstraat
L. Dorpsstraat
R. Brinkstraat
Let op: Papiermakersstraat oversteken
Einde: “Stroud”

10 kilometer (start 19.00 uur)

Start: “Stroud”
L. Brinkstraat
Let op: Harderwijkerstraat oversteken
RD. Lariksstraat
Let op: Postweg oversteken
RD. Gebbekuillaan
Let op: Garderenseweg oversteken
RD. Veldstraat
L. Da Costastraat
R. Staringstraat
L. Peppelerweg
R. Calcariaweg
L. Drosteweg
R. Nieuwe Prinsenweg
R. Schovenhorsterveldweg
R. Krachtighuizerweg

Opstellen voor de intocht op het 
aangegeven gedeelte.

Krachtighuizerweg
L. Sprielderweg
R. Jac Catsstraat
L. Bilderdijkstraat
R. Tollenstraat
L. Veldstraat
R. Van Damstraat
L. Garderenseweg
Let op: Voorthuizerstraat oversteken
RD. Garderenseweg
R. Kerkstraat
L. Dorpsstraat
R. Brinkstraat
Let op: Papiermakersstraat oversteken
Einde: “Stroud”

15 kilometer (start 19.00 uur)

Start: “Stroud”
L. Brinkstraat
Let op: Harderwijkerstraat oversteken
RD. Lariksstraat
Let op: Postweg oversteken
RD. Gebbekuillaan
Let op: Garderenseweg oversteken
RD. Veldstraat
L. Da Costrastraat
R. Staringstraat
L. Peppelerweg
R. Calcariaweg
L. Drosteweg
L. Nieuwe Prinsenweg
R. Peppelerweg
R. Oude Prinsenweg
Let op: Oude Prinsenweg aanhouden
R. Krachtighuizerweg

Opstellen voor de intocht op het 
aangegeven gedeelte.

Krachtighuizerweg
L. Sprielderweg
R. Jac Catsstraat
L. Bilderdijkstraat
R. Tollenstraat
L. Veldstraat
R. Van Damstraat
L. Garderenseweg
Let op: Voorthuizerstraat oversteken
RD. Garderenseweg
R. Kerkstraat
L. Dorpsstraat
R. Brinkstraat
Einde: “Stroud”

PARKOERS VRIJDAG 17 JUNI
LET OP: de parkoersen zijn niet meer op papier verkrijgbaar!

L=links R=rechts RD=rechtdoor P=paddenstoel


