Bel bij noodhulp eerst 112 en pas daarna ons calamiteiten nummer: 06 822 705 60.
Startlocatie MFS (dag 1)
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Vanuit startlocatie RA, (Boekhorsterweg).
Einde weg LA, Boekhorsterweg.
In bocht RA, (Assessorlaan).
Op 3-sprong RD, 2x.
Op 3-sprong LA, Assessorlaan 21 t/m 31 oneven.
Door hofje en aan einde RA, (Kringgreppelstraat).
Weg volgen tot haakse bocht.
In haakse bocht, weg oversteken en fiets/voetpad volgen.
Einde fiets/voetpad LA, Kleindiepspad.
Pad RD volgen tot einde pad, zijpaden negeren (na 4 e afslag SPLITSING MET 2KM).
Einde pad, weg oversteken (VOORZICHTIG!!!) en RD, Venekoten.
1e pad LA, over bruggetje en parkeerterrein oversteken.
Einde parkeerterrein RA.
Einde weg RA en direct nogmaals RA, (Buurstede).
1e betonpad LA.
Einde pad LA (voor Ecomunitybox), fietspad volgen.
Op kruising RD, Venekoten.
Op 3-sprong RD.
Op 3-sprong LA, Venekoten 14-15-16, (SPLITSING MET 10 KM).
Einde pad LA, (Hornleger).
(Stempel- c.q. verzorgingspost).
Einde weg LA, Esgang.
Einde weg RA, Buurstede.
Op kruising RD, Buurstede.
Einde weg LA, (Waardeel).
Einde weg RD, weg oversteken (VOORZICHTIG!!!) en RD, Lage Haer.
Na huisnr. 29, op driesprong LA, fiets/voetpad volgen.
Einde fiets/voetpad RA, (Iris).
1e pad RA, Et Mientepad.
Op kruising LA, (Striepe), (SAMENVOEGING MET 10 KM).
Op kruising, weg oversteken (VOORZICHTIG!!!) en RD naar finish (afgelegd ca. 5,5 km).
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Spelregels voor wandelaars tijdens de tocht.
Bij doorgaande wegen zullen verkeersregelaars het oversteken begeleiden. Volg hun instructies op.
Zij zijn er om uw veiligheid te bewaken.
1. Maak gebruik van de voetpaden indien deze aanwezig zijn.
2. Loop op wegen, zonder fiets of voetpad, aan de linkerkant van de weg. Dus tegen het verkeer
in. En loop in het belang van uw eigen veiligheid indien mogelijk in de grasberm.
3. Loop met maximaal 2 personen naast elkaar.
4. De begeleider(s) van groepen dragen een veiligheidsvest en een fluit om de wandelaars te
attenderen op gevaar etc. En om zichtbaar te zijn voor overige verkeersdeelnemers. Deze zijn
eventueel beschikbaar bij de organisatie.
5. Luister naar de aanwijzingen van verkeersregelaars. Hun aanwijzingen negeren leidt tot
uitsluiting van de wandeltocht.
6. Let goed op bij het oversteken van straten en paden.
7. Houdt de omgeving schoon. Verzamel afval van drinken, eten etc in bv. een plastic tas. Bij de
finish kan deze worden ingeleverd in de afvalcontainer.
8. Volg de route zoals aangegeven op de beschrijving en wegwijzers. Afwijken hiervan leidt tot
uitsluiting van de wandeltocht. Routeleiders houden hierop toezicht.
Belangrijk: Iedere deelnemer/ster wandelt voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor het overkomen of veroorzaken van ongevallen, evenals voor beschadiging of
vermissing van eigendommen. Door deel te nemen onderwerpt men zich aan deze bepaling.
Bel bij noodhulp 112 en pas daarna ons calamiteiten nummer.
Voor EHBO hulp, en andere hulp direct het calamiteiten nummer: 06 822 705 60.
Probeer zo kalm mogelijk te blijven.
Wat; Meldt duidelijk wat er aan de hand is, en wat voor hulp er nodig is.
Waar; Geef zo duidelijk mogelijk de locatie op,
Wie; Geef aan om wie het gaat,
En geef uw naam duidelijk door.
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