
Inschrijfformulier groepen
Naam groep: Groep nummer:

Naam contactpersoon:  

Evt inschrijfnummer:  

Mobiel nr. contactpersoon:   

Emailadres contactpersoon:   

Afstand:  5 km / 10 km  

Let op!! Met deze inschrijving gaat u akkoord met het maken van groepsfoto’s die op de site geplaats kunnen worden.

Totaal uit te reiken medailles (door organisatie in te vullen:)

1e x     6e x    x      x    

2e x    7e x    x      x    

3e x   8e x    x      x    

4e x   9e x    x      x    

5e x   10 x    x      x   

 Naam deelnemer Online. OF Straat en huisnr. Loopt voor € 4,- 
  inschrijfnr   .....e keer mee betaald?
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Totaal €

Breng geen vernielingen aan op de wandelroute of aan de natuur!
Heb respect voor de andere wandelaars. Zorg dat je uiterlijk om 21.00 uur weer  
op de Vlashoeve terug bent. In noodgevallen kun je bellen met: 06-13790226
Wij wensen iedereen veel wandelplezier toe.

Kinderen t/m 12 jaar moeten alle dagen onder begeleiding (16+ en ingeschreven  
als wandelaar) lopen, anders kunnen zij uit de route worden genomen.  
Ouders/verzorgers of begeleiding zijn hiervoor verantwoordelijk.

dinsdag
6 juni 5 km

2017

1. Bij Vlashoeve linksaf (Damaststraat)

2. Einde weg linksaf (Vlasroot)

3. Eerste weg rechtsaf (Kloosterstraat)

4. 1e weg linksaf (Nonnenhof), blijven volgen

5. Einde weg linksaf (Kloosterstraat)

6. Einde weg linksaf (Kerkstraat)

7. Eerste weg rechtsaf (Oude Molenstraat)

8. Eerste weg linksaf (Het Zuid)

9. Doodlopende weg (Het Pakhuis), paadje rechtdoor volgen

10. Einde paadje rechtsaf (Kapelweg)

11. Tweede weg rechtsaf (Mariënweerd)

12. Einde weg linksaf (Tweehekkenweg)

13. Net voor stoplichten rechtsaf (na voetbalveld):  

paadje volgen langs grote weg (Bergmaas)

14. Op kruising zandpad rechtdoor

15. Na voetbalveldje rechtsaf (Noordveld) 

16. Einde Noordveld: paadje linksaf richting Repelakker

17. Einde pad linksaf (Hellebaardlaan)

18. Eerste weg rechtsaf (Wasmeesterstraat)

19. Tweede weg rechtsaf

20. Einde weg linksaf (Kerkstraat)
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