DINSDAG 7 juni 2022

6 kilometer
• Vertrek Kazerneterrein via de
aangegeven route
• RA Venrayseweg
• RA tussen de 2 bruggen omhoog
• LA over Stadsbrug
• LA Stalen trap af (let op)
• LA Prinsessesingel (onder brug door)
• RA Prof Gelissensingel
• RA Zandpad naar beneden volgen
• Langs de Maas (volg borden)
• RD langs geboortecentrum
• RA Tegelseweg
• LA Bij verkeerslichten ( PAS OP )
• Oversteken Tegelseweg
(verkeerslichten t.h.v. VieCuri)
• RD Hulsterweg (Kerkhof)
• RA Hulsterweg
PAUZE 3,2 KM Gemeente Parkeerplaats
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RA Hulsterweg
RA Wylrehofweg
LA Hagerhofweg
RA Kraanvogelstraat
LA Waterhoenstraat
RA IJsvogelstraat
LA Lepelaarstraat
LA v Nijvenheimstraat
Tegelseweg oversteken naar
Wilhelmina Druckerstraat
RA Oude Tegelseweg Tunnel
RD Tegelseweg
RD Roermondsestraat
LA Rotonde Molensingel
Oversteken Prof Gelissensingel
RD Prinsessesingel voetpad (tussen ﬁetspad
en rijbaan)
RA na Brug Trap op
RA Stadsbrug
Eind stadsbrug eerste voetpad RA naar
Venrayseweg
LA Venrayseweg
Terug naar Kazerneterrein via afgehekte route

FINISH 6,2 KM Kazerneterrein

wandeltips:
Pauzeplaats

www.venloopkids.nl

• Blijf op het parcours.
• Hinder het overige verkeer niet.
• Wandel altijd op het voetpad. Is er geen voetpad,
blijf dan uiterst rechts op het ﬁetspad.
• Geen voetpad en geen ﬁetspad? Wandel dan
uiterst links van de weg met maximaal twee
personen naast elkaar.
• Op wegen zonder voet- en ﬁetspad geldt een
absoluut inhaalverbod.
• Let goed op bij het oversteken van wegen en
kruispunten.
• Wandel veilig, zorg dat je goed zichtbaar bent voor
het overige verkeer.
• Wandelen is plezierig en dat moet het ook blijven
voor de mensen die langs de route wonen.
Denk daarom aan afvalzakjes voor je papiertjes,
klokhuizen, etc.

www.venloopkids.nl

• Er zijn toiletten bij de start, op de pauzepunten en
bij de ﬁnish. Hoge nood? Bel even bij iemand aan in
plaats van tuin of heg te gebruiken.
• Kijk goed uit na het herstarten van de wandeling,
let tevens op dat iedereen van je groep ook meegaat.
• Laat de kleinsten voorop lopen. Die bepalen dan het
tempo en je voorkomt hiermee dat de groep verdeeld
raakt met als gevolg dat je het overzicht kwijt bent.
Bij een (medische) calamiteit tijdens het evenement
kan gebeld worden met 077-374 54 21.

6 kilometer

