
wandeltips:
• Blijf op het parcours.
• Hinder het overige verkeer niet.
• Wandel altijd op het voetpad. Is er geen voetpad, 
 blijf dan uiterst rechts op het fi etspad.
• Geen voetpad en geen fi etspad? Wandel dan 
 uiterst links van de weg met maximaal twee 
 personen naast elkaar.
• Op wegen zonder voet- en fi etspad 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. 

• Er zijn toiletten bij de start, op de pauzepunten en 
 bij de fi nish. 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. 
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DONDERDAG 9 juni 2022 6 kilometer
• Vertrek Kazerneterrein via de aangegeven 
 route
• Venrayseweg oversteken
• RA Venrayseweg (stoep aan Maaszijde van 
 de weg)
• RD de Staayweg
• Achter 4e fl at Molenbossen LA Meuleveldlaan
• LA Cicerolaan
• LA Romeinenweg

Pauze Romeinenweg 3 KM

• Omhoog Romeinenweg
• RD Nervalaan
• LA Meuleveldlaan
• Voor Baarlosestraat RA fi etspad 
• RD Baarlosestraat over A73
• Rotonde RD Baarlosetraat
• Rotonde LA Pastoor Stassenstraat
• RA Vliegenkampstraat
• RA Maasbreesestraat
• LA Averbodestraat
• RA Witherenstraat
• RD Kloosterstraat
• LA 1e Graaf van Loonstraat
• RD 1e Maasveldstraat
• RD Lambertusplein
• RA 1e Lambertusstraat
• LA Sint Servatiusstraat
• RD door tunnel (Berekuil)
• RD Kazerneterrein via schelpenpad (let op 
 voor vertrekkende deelnemers)

Finish Kazerneterrein 6,3 KM

Pauzeplaats 

6 kilometer


