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- Waar blijft de tijd -

Toen wij in de herfst van 1966, door de Jeugdraad, de vraag voorgelegd kregen of wij een avond-
vierdaagse wilden organiseren was ons antwoord: ”We gaan aan de slag en u hoort van ons aan 
het eind van het jaar of het gaat gebeuren.”
Wij overlegden over wat er zoal bij zou komen kijken. Wandelen was in Ulft geen onbekend 
fenomeen. Er waren maar liefst 3 wandelverenigingen t.w. ‘De Trekvogels’, ‘Fier en flink’ en ‘W.V.U.’. 
Wij gingen bij hen ons licht opsteken en zij reageerden zeer enthousiast op het plan om een 
avondvierdaagse te gaan houden. Ook gingen we nog te rade bij avondvierdaagsen in onze 
omgeving.
Na deze ronde was het ons duidelijk geworden, dat een avondvierdaagse in Ulft wel mogelijk 
moest zijn. 
Ook de financiële kant had duidelijk onze aandacht en we hadden er ons op voorbereid,
zodat, mocht het een minder goede start hebben, eventuele onkosten konden worden opgevan-
gen.   
Eind 1966 lieten we de Jeugdraad weten, dat we in juni 1967 onze eerste avondvierdaagse 
zouden gaan organiseren.

We gingen van start met 2 afstanden 10 km en 15 km. 
Op 14 - 15 - 16 en 17 juni 1967 was de eerste Ulftse Avondvierdaagse een feit en wat niemand 
verwacht had was een aantal deelnemers van ruim 1200.
De jaren die volgden steeg het aantal deelnemers gestaag en bij het 10-jarig bestaan konden we 
vaststellen dat de Avondvierdaagse vaste grond onder de voeten had gekregen.
Bij de 11e Avondvierdaagse mochten we tot onze vreugde de 3000e wandelaar verwelkomen. In 
dat jaar 1977 schreven zich 3323 wandelaars in. 
Mochten we ook dit jubileumjaar weer de 3000 halen, dan zou dat bij de 50e editie een 
fantastisch jubileumgeschenk zijn.
Op veler verzoek en ook op aandringen van de jury hebben we in1993 de afstand van 5 km 
toegevoegd.

De Ulftse Avondvierdaagse is intussen uitgegroeid tot een evenement, dat in Ulft en de wijde 
omgeving aandacht trekt. Scholen, verenigingen, bedrijven en instellingen hebben de data in 
hun rooster en/of agenda staan.
Voor de aandachtige lezer is het denk ik goed nog even in herinnering te roepen, dat in 2001 de 
Avondvierdaagse is afgelast i.v.m. de MKZ-crisis. (Mond-en Klauwzeer). 
Na deze afgelasting is het aantal deelnemers beneden de 3000 gebleven. De laatste jaren heb-
ben we een deelname van tussen de 2500 en 2800 en dat is best mooi, maar u begrijpt het al, 
wij zien toch weer uit naar die 3000…..!
De Ulftse Avondvierdaagse kent een stevige organisatie, waarbij orde en regel hoog in het vaan-
del staan en we merken in onze contacten met de wandelende menigte, dat het ook  gewaar-
deerd wordt.
Het organiseren van wandeltochten met een groot aantal deelnemers brengt grote verantwoor-
delijkheid met zich mee en daarom staat de veiligheid van onze wandelaars op de eerste plaats. 
We moeten wel bedenken, dat de wandelingen plaats vinden op wegen waar het overige verkeer 
gewoon doorgaat en dat verkeer wordt steeds drukker.

50 jaar Ulftse Avondvierdaagse
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De Ulftse Avondvierdaagse heeft gelukkig in de afgelopen 49 jaar geen ernstige ongelukken 
gekend en nu maar hopen dat het zo blijft.
De verkeersregelaars (we zouden er nog meer kunnen en willen hebben) doen hun best om alles 
in goede banen te leiden en dat is hard werken.

Bij dit 50-jarig jubileum willen we ook even stilstaan bij allen, die ons in de voorbije jaren zijn ont-
vallen. Zij hebben in het bestuur, bij de jury, bij de verkeersregelaars, op het startbureau of
anderszins meegeholpen aan het welslagen van dit prachtige evenement. Daarom mogen we 
hen niet vergeten. 

We willen ook al onze meer dan 80 medewerkers,Jury,Verkeersregelaars, Stempelaars en E.H.B.O. 
bedanken voor hun inzet om de wandelingen zo goed mogelijk te begeleiden en te laten 
verlopen. Zonder hen kan dit evenement niet plaats vinden. 

De Ulftse Avondvierdaagse telt naast de individuele wandelaar nog een aanzienlijk aantal groe-
pen(80) en daar zijn we zeer blij mee. De leiders en leidsters van deze groepen spelen hierbij een 
zeer belangrijke en verantwoordelijke rol. We willen ook hen danken voor hun inzet. 
Ook danken we de Muziekkorpsen, Harmonieën, Fanfares en Schuttererijen voor hun inzet op de 
zaterdag, waarmee de grootse intocht telkens een fantastisch feest wordt.

Tenslotte spreken we dank uit aan allen, die ons financieel een steun in de rug geven, om deze 
mooie Avondvierdaagse te blijven organiseren.
En nu op naar de wandeltochten van het 50-jarig jubileum.
Namens de medebestuursleden, de jury,de verkeersregelaars, de E.H.B.O en alle verdere mede-
werkers wens ik u allen, wandelaars en toeschouwers, vier mooie dagen toe.
Ik hoop dat we ons inzetten, er samen alles aan doen, om de 50e Ulftse Avondvierdaagse
tot een groot succes te maken.

Ulft, mei 2017.
Jan Sprenkelder.
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John van Hummel    voorzitter,  internet / PR

Saskia van de Pavert   secretaris 

Ellie te Pas    penningmeester

Tineke Hilgenga   lid

Koos Lakwijk    lid

Jan Sprenkelder   lid

Huub Verbeeten   lid

Vragen, opmerkingen en contact met bestuursleden bij voorkeur via het contactformulier 
dat u kunt vinden  op onze  website:  www.ulftseavondvierdaagse.nl.  
Er wordt  dan voor gezorgd  dat het bij de juiste persoon terecht komt.

Het startbureau is tijdens de avondvierdaagse telefonisch bereikbaar via: 06-51017001
Woensdag 7 juni,  donderdag 8 juni  en vrijdag 9 juni van 17.30 -21.30 uur, 
zaterdag 10 juni van 12.00-17.00 uur
Vanuit het startbureau worden meldingen aan de juiste personen of instanties 
doorgegeven.

Bestuursleden
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Diverse Informatie

INFO OVER WANDELAFSTANDEN, VERkEERSREGELAAR, STARTLOcATIE

Wandelafstanden
Ook dit jaar weer de gebruikelijke  3 wandelafstanden nl.:  5, 10 en 15 kilometer.
Er wordt ook door  Etten en Terborg  wordt gewandeld. 
Niet elke dag wordt de exacte afstand gelopen, de ene dag iets meer en de andere dag iets 
minder maar totaal wel in 4 dagen 20, 40 of 60 kilometer, per dag wordt de werkelijke afstand in 
kilometers op de routes vermeld. 
Zaterdagmiddag hebben we gekozen voor een kortere afstand zodat we om 16.00 uur kunnen 
starten met onze gezamenlijk feestelijke intocht vanaf het Zwarte Plein naar het Emailleplein.
Door weers- of andere invloeden van buitenaf kan het voorkomen dat er een wijziging moet 
worden aangebracht in de geplande wandelroute op die dag. 

Verkeersregelaars
Ook wij worden geconfronteerd met een afnemende aantal verkeersregelaars, personen vloeien 
af  (door vertrek naar elders, ziekte, ouderdom of andere oorzaken) en nieuwe aanmeldingen 
blijven uit.
Om dit op te kunnen vangen zijn wij genoodzaakt om gekwalificeerde verkeersregelaars van 
buitenaf in te schakelen. Ons streven is er steeds op gericht, indien het mogelijk is, het verkeer op 
gevaarlijke oversteekplaatsen of kruispunten te regelen, zodat de veiligheid voor  onze wande-
laars gewaarborgd is .
We willen graag onze eigen groep verkeersregelaars op peil te houden. Mocht u/je interesse 
hebben om u/je hiervoor aan te melden: fantastisch!! Voor verdere informatie en/of aanmelding 
kunt u/je contact opnemen via ons e-mailadres: ulftseavondvierdaagse@gmail.com  

Startlokatie
Tijdens evaluatiebespreking  van onze 49e avondvierdaagse zijn vele facetten betreffende het 
starten vanaf het Emailleplein opnieuw besproken. Ook dit jaar wordt er weer op dit plein wordt 
gestart. De hier gelegen SSP HAL biedt ons goede toiletvoorzieningen, ruimte voor het start-
bureau en de EHBO hulppost. Verder kan het tijdelijk (nood)onderdak bieden bij regenval of 
hoge temperaturen tijdens het wachten voor de nog te starten wandelaars en wandelgroepen.
Er is zowel rondom de SSP HAL als in het weiland aan de overkant van het water, ruime parkeer- 
gelegenheid voor auto’s en fietsen.
Ook de enthousiaste ontvangst en medewerking van vrijwilligers vanuit de stichting zorgt er 
voor dat wij er ons met de Ulftse Avondvierdaagse erg welkom voelen.  
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Een stukje geschiedenis ......

Hoe en waarom er een Ulftse Avondvierdaagse kwam.

In Ulft bestond rond 1966 een Jeugdraad. Hun taak was o.a. activiteiten te ontplooien voor de 
jeugd van toen. Voorzitter en drijvende kracht van de raad was destijds de heer Th. Buil. 
Hoe ging men te werk?
Als na veel brainstormen eindelijk activiteiten waren uitgekristalliseerd, zocht men personen om 
die activiteit daadwerkelijk gestalte te geven.
Zo ontstonden kort na elkaar de Avondvierdaagse, het Carnaval, een Foto- en Filmclub en de 
Kivada. Voor de Avondvierdaagse kwam de heer Buil terecht bij de heren Van Beek en Sprenkel-
der en Mej. Peters.
In het najaar van 1966 hadden wij een bijeenkomst met de Jeugdraad en daar werd ons 
gevraagd een Avondvierdaagse te gaan organiseren.
Het comité Avondvierdaagse: Van Beek voorzitter, Sprenkelder secretaris en Mej. Peters penning-
meester, zegden toe de wandeltochten te gaan organiseren, mits ze het financieel rond konden 
krijgen.
Zo gingen we, na enig overleg, van start met het uitgeven van een drietal kranten, waarvoor we 
zelf de acquisitie verzorgden, met als bemoedigend resultaat, dat we de Jeugdraad, begin 1967 
konden mededelen een Avondvierdaagse te zullen organiseren.

In Ulft bestonden destijds 3 wandelverenigingen t.w. De Trekvogels, Fier en Flink en W.V.U.
Bij deze wandelverenigingen konden we met veel van onze vragen terecht en ook staken we ons 
licht op bij de Avondvierdaagse van Lichtenvoorde, die toen al ruim 10 jaar bestond. 
Met belangeloze hulp van velen ging op woensdag 14 juni 1967 de eerste Ulftse Avondvierdaag-
se van start. En of er belangstelling voor was?
We hadden ruim 1250 deelnemers en dat was meer dan verwacht en bepaald niet slecht voor de 
eerste keer. Het weer was ons minder gunstig gezind en omdat ons eerste startbureau een markt-
kraam op het Kennedyplein was, vlogen bij een flinke windvlaag al onze papieren over het plein.
Medewerkers bij ons startbureau van het eerste uur waren o.a. de heer en mevr. Michelus, de 
heer en mevr. Versleyen, de heer en mevr. Huls en ook de heer B. Belterman.

Vanaf de eerste Avondvierdaagse hadden we een ordedienst. Dat was mede ingegeven door het 
feit, dat er ook toen al krapte bij het politiekorps 
was.
Verder vonden we toen en vinden we nog 
steeds,dat de veiligheid van onze wandelaars 
voorop dient te staan, temeer daar we wandelen 
op wegen, waarop ook het dagelijks verkeer 
gewoon doorgang vindt.
Joop Roes was ruim 20 jaar de enthousiaste 
leidervan de ordedienst. Hij maakte de dienst-
roosters en zorgde ook steeds voor aanvulling 
van nieuwe mensen. In 1989 werd de leiding van 
de dienst overgenomen door Koos Lakwijk.
Aanvankelijk had de ordedienst als stopteken 
een stok met rode vlag. 

Avondvierdaagse 1971
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Omdat dat niet beviel, bedacht Theo Rexwinkel het zgn. stopbordje en maakte er voor ieder één. 
Later heeft Henk van Aalst er nog verschillende bijgemaakt.

Vanaf 2002 kennen we de verkeersregelaars en vanaf die tijd mag het stopbordje niet meer 
gebruikt worden. Wel willen we nog graag opgemerkt hebben dat er in de tijd van de ordedienst 
en ook nu bij de verkeersregelaars een prima samenwerking met de politie bestond en nog 
steeds bestaat.

In de eerste jaren van de Avondvierdaagse hadden we nog geen zomertijd en was het dus 
’s avonds eerder donker, zeker bij bewolkt weer. Dat betekende voor de groepen, dat ze vanaf 
ongeveer half tien lampen uitgereikt kregen, die voor- en achteraan de groep gedragen werden; 
rood achter en wit voor. Intussen werd de zomertijd wel ingevoerd en dus waren de lampen niet 
meer nodig.
Ook hadden we voor de nummering van de groepen metalen nummerplaatjes, die om de arm 
gedragen werden. Deze plaatjes bleven slecht op hun plaats zitten en de nummers waren daar-
door voor de jury vaak niet te zien. Vandaar dat we snel overgestapt zijn naar de veel grotere 
rugnummers, die we ook nu nog steeds gebruiken.

Bij de derde Avondvierdaagse in 1969 gingen de heer Van Beek en Mej. Peters Ulft verlaten.  Van 
Beek was reeds naar Den Bosch verhuisd. Hij kwam voor de Avondvierdaagse elke dag (avond) 
van Den Bosch naar Ulft om zich van zijn taak als voorzitter, bij voor hem de laatste Ulftse Avond-
vierdaagse, te kwijten. En afgezien van een paar bonnen voor te hard rijden verliep alles volgens 
plan.
De vacante plaatsen werden ingevuld door de heer Van den Berg en Mevr. Louwes. Het comité 
Avondvierdaagse ging in 1970 verder met Jan Sprenkelder als voorzitter, Antoine van den Berg 
als secretaris en Lidy Louwes als penningmeester.

De Ulftse Avondvierdaagse groeide hierna onstuimig. In 1977, de elfde editie, steeg het aantal 
deelnemers tot boven de 3000. Er waren dat jaar meer dan 100 groepen. Met zijn inschrijving 
maakte de heer M. Engelbarts uit Ulft de 3000 vol en na hem volgden er dat jaar nog meer deel-
nemers. De jaren erna daalde het aantal deelnemers geleidelijk en bleven we, hoewel dichtbij, 
onder de 3000. We zouden natuurlijk de 3000 best nog wel eens terug willen zien komen.

Onder voorzitterschap van de heer Van den Berg werd in 1986 het comité Avondvierdaagse met 
3 bestuursleden, vervangen door de Stichting Ulftse Avondvierdaagse en uitgebreid naar maxi-
maal 7 personen. De werkzaamheden breidden zich steeds meer uit, zodat wat meer menskracht  
         ook goed van pas kwam. Bestuursleden van 
         toen waren: Antoine van den Berg, Siep 
         Hoogma, Lidy Louwes, Martin Versleyen, 
         Theo van Bommel, Koos Lakwijk en 
         Jan Sprenkelder.

         De weersomstandigheden spelen bij een 
         avondvierdaagse een belangrijke rol. We 
         hebben wel eens een totaal verregende 
         intocht gehad en dat was niet leuk; 
         wandelaars hebben op de zaterdag wel eens 
         geschuild voor de regen in de St. Antonius
         kerk. Avondvierdaagse 1994
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Maar velen van ons zullen zich nog het bijzonder slechte weer herinneren op de avond van 
vrijdag 5 juni 1992, waarbij zomaar ineens een windhoos losbarstte met onweer, veel regen en 
uiteraard veel wind. Niemand had dit eerder op de dag voorzien en de paniek was dan ook groot, 
want de wandelaars waren nog bijna allemaal onderweg, klein en groot.
Maar de geboden hulp was geweldig. Er werd een harmonicabus (G.S.M.) gereden door  Hans 
Ebbers en langs alle routes werden schuilplaatsen geboden. De spontaan geboden hulp was 
hartverwarmend.
Hadden we tot dan toe altijd twee afstanden gelopen,10 km en 15 km. In 1993 bij de 27e Avond-
vierdaagse kwam daar, omdat er veel vraag naar was, de 5 km bij. Ofschoon deze afstand 
bedoeld was voor de kleinsten en voor wie de twee grotere afstanden te veel was, werd het voor 
de deelnemers toch al gauw een keuze uit één van de drie.
         Het aantal groepen op de 15 km liep gestaag 
         terug en inmiddels is er nog maar één groep 
         over en dat vonden en vinden we erg 
         jammer. We zouden het als een geschenk 
         beschouwen wanneer daar weer meer 
         groepen zouden gaan lopen, maar het 
         vooruitzicht daarop lijkt klein.

In         1996, bij de 30e Avondvierdaagse, namen we, 
         hoewel ongaarne, afscheid van Lidy Louwes, 
         tot dan toe penningmeester en leidster van 
         het startbureau. 

Zij vond zelf, dat ze het lang genoeg had gedaan en ze wilde weer eens wat anders gaan doen. 
Ze werd als penningmeester opgevolgd door Mevr. E. van Aken-Steverink, maar zij moest door 
haar drukke baan al weer vrij gauw afhaken, waardoor haar man E. van Aken de taak voortzette. 
De leiding van het startbureau kwam in handen van Theo Ratering.

Medio 2000 hebben we, te vroeg, afscheid moeten nemen van Antoine van den Berg. Zijn taak 
als voorzitter van de Ulftse Avondvierdaagse kwam daarna in handen van Huub Verbeeten.
In 2001 hebben we op verzoek van toen nog de gemeente Gendringen de Avondvierdaagse 
moeten afgelasten i.v.m. de MKZ-crisis. (Mond-en Klauwzeer).
Het aantal wandelaars liep gestaag terug en we komen nu meestal uit tussen de 2500 en 2800 en 
dat is toch ook nog steeds een mooi aantal.

Een ander onderdeel van de Avondvierdaagse is de jury, die elk jaar opnieuw met veel accura-
tesse de groepen jureert en de prijzen verdeeld. Hierbij gaan mijn gedachten weer terug naar 
Theo Buil. Hij is toch de geestelijk vader van de Ulftse Avondvierdaagse, maar hij heeft nooit deel 
uitgemaakt  van het bestuur. Wel was hij jarenlang voorzitter van de jury en aldus bij zijn geestes-
kind betrokken. Toen hij aangaf ermee te willen stoppen, werd zijn taak als voorzitter over-
genomen door Ton Steverink, jurylid vanaf het eerste uur en bovendien secretaris van de 
Jeugdraad toen Theo Buil voorzitter was. Ton is nog steeds voorzitter van de Jury.

Een groep, die we zeker ook niet moeten vergeten is die van de verkeersregelaars en de 
controleurs. Onder leiding van Koos Lakwijk zorgen zij voor de veiligheid van de wandelaars en 
het ordelijk verloop van de wandelingen. Zonder hen is een organisatie van de Avondvierdaagse 
niet mogelijk. We willen ook op deze plaats vragen om vrijwilligers. Mocht u onze groep willen 
komen versterken, u bent van harte uitgenodigd.

Er is nog plaats voor de 50e medaille
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Onze terugblik is natuurlijk niet volledig zonder de E.H.B.O. genoemd te hebben. Zij hebben in al 
die jaren klaar gestaan om hulp te bieden waar dat nodig en noodzakelijk was.
In de eerste jaren was dat onder leiding van Berend Wolters, daarna was Theo Huls de organisator 
en tegenwoordig is dat André Huls, die met zijn collega’s alles in werk stelt om de wandelaars, 
waar nodig, met raad en daad bij te staan. 
Wij prijzen ons gelukkig met deze uitstekende samenwerking en we spreken de hoop uit, dat het 
nog lang zo mag blijven.

En tenslotte, maar zeker niet op de laatste plaats, gaan onze gedachten uit naar de vele muziek-
gezelschappen, die elk jaar opnieuw de intocht van de wandelaars op zaterdag tot een waar 
festijn weten te maken. Zonder hun begeleiding zou de intocht van het Zwarte Plein naar het 
Emailleplein (voorheen Kennedyplein) niet echt een intocht zijn. Hartelijk dank voor uw mede-
werking in al die jaren en onze wens is, dat we het de komende jaren zo mogen voortzetten.
Huub Verbeeten heeft het voorzitterschap van de Avondvierdaagse in 2016 beëindigd. Hij was 
15 jaar de eerst verantwoordelijke en heeft dat met veel inzet gedaan. John van Hummel is vanaf 
2017 zijn opvolger.
Ook Eef van Aken heeft zijn functie als penningmeester om persoonlijke omstandigheden over-
gedragen. Hij was 17 jaar een voortreffelijke beheerder op financiën. Zijn opvolgster vanaf 2013 
is Ellie te Pas.
Zo heeft ook René ter Beest, vanwege drukke werkzaamheden, zijn pr-taak bij de Avondvierdaag-
se beëindigd. Deze taak is nu in handen van Tineke Hilgenga.
Rest mij ook nog te vermelden,dat het secretariaat in 2011 is overgegaan van Eugène Ratering 
naar Saskia van de Pavert.
Wij danken de mensen, die ons verlieten voor hun vaardige en verantwoordelijke werk. 
De Avondvierdaagse is goed op weg met een nieuw, verjongd dagelijkse bestuur.

Er zijn in dit overzicht van 50 jaar Ulftse Avondvierdaagse veel namen genoemd. Er zijn ook veel 
namen niet genoemd. Namen van mensen, die op de één of andere manier, toch ook hun aan-
deel hebben geleverd in het welslagen van dit evenement.
Mensen,die bij welk onderdeel dan ook, bestuur, startbureau, jury, verkeersregelaars, E.H.B.O., 
of elders hun steentje hebben bijgedragen, maar ons helaas zijn ontvallen of om welke reden
dan ook,de medewerking hebben moeten beëindigen.
We zijn u allen bijzonder erkentelijk en dankbaar voor de inbreng in het geheel.  

Jan Sprenkelder, bestuurslid.
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Gegevens voor de leiding

  Alleen personen van zestien jaar en ouder mogen een groep leiden.

  De leider/leidster moet zich voor, in of achter de groep bevinden, nooit  ernaast.

  Er wordt gewandeld met drie personen naast elkaar en de groep mag een maximale lengte 
 hebben van dertig rijen. De groep kan maximaal bestaan uit negentig personen. 
 (inclusief leiders.) Een uitzondering, in overleg met het bestuur, kan mogelijk zijn.

  Tussen de groepen moet een afstand van minimaal dertig meter in acht genomen worden. 
 Dit om het verkeer de gelegenheid te geven, indien nodig, in te voegen. 

  Bij het opgaan van een weg en vooral bij het oversteken van een straat of kruispunt gaat 
 de leider of leidster even vooruit om te kijken of de verkeerssituatie dit toelaat. Dit dient 
 ook te gebeuren als er verkeersregelaars op de betreffende plaats staan.

  Inhalen: als u het plan hebt om in te halen, dient u dit eerst mede te delen aan de leider of  
 de leidster van de groep voor u. Pas als deze toestemming heeft gegeven, kunt u inhalen.
 Houd de inhaaltijd zo kort mogelijk. Zorg ervoor, dat de vereiste afstand tot de andere 
 groep weer zo spoedig mogelijk is bereikt.
 Inhalen blijft altijd een gevaar, vooral op hoofdwegen. Wij adviseren u het inhalen tot een 
 minimum te beperken.

  Startkaarten, routebeschrijvingen  en rugnummers moeten op tijd zijn afgehaald bij het 
 startbureau in de SSP HAL, Dru laan 2 in Ulft. 

  Startplaats Emaille plein, Ulft. Groepen moeten tijdig opgesteld zijn.

  Groepsnummers dienen linksvoor en rechtsachter gedragen te worden.

  Een eigen verzorgingswagen achter de groep is niet toegestaan.

  In alle gevallen, waarin bovenstaande gegevens niet voorzien, beslist het bestuur.
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Programma 50e Avondvierdaagse

STARTBUREAU
Online inschrijven voor individuelen is mogelijk tot en met zondag 21 mei 24.00 uur

Startkaarten (en voor groepen ook rugnummerhesjes) dienen dagelijks na afloop te worden 
ingeleverd op het startbureau.
De startnummers voor groepen worden vermeld in het programmaboekje dat medio april/mei 
wordt verspreid.

HEt StartbUrEaU iS gEvEStigd in dE SSP Hal (oP HEt tErrEin van 
dE drU CUltUUrfabriEk), drU-laan 2, 7071 MC  Ulft

Afhalen startkaarten/startnummers: starttijden:

WOENSDAG 7 jUNI
vanaf 17.45 uur      individuelen 15 km.  vanaf 17.45 uur
       individuelen 5 en 10 km. vanaf 18.00 uur
       groepen 5 en 10 km  vanaf 18.05 uur
       groepen 15 km  vanaf 18.30 uur

DONDERDAG 8 jUNI
vanaf 17.45 uur      individuelen 15 km.   vanaf 17.45 uur
       individuelen 5 en 10 km. vanaf 18.00 uur
       groepen 5 en 10 km  vanaf 18.05 uur 
       groepen 15 km  vanaf 18.30 uur

VRIjDAG  9 jUNI
vanaf 17.45 uur      individuelen 15 km.  vanaf 17.45 uur
       individuelen 5 en 10 km. vanaf 18.00 uur
       groepen 5 en 10 km  vanaf 18.05 uur
       groepen 15 km  vanaf 18.30 uur

ZATERDAG 10 jUNI
vanaf 13.00 uur voor groepen   groepen alle routes  vanaf 13.30 uur
vanaf 13.30 uur voor individuelen   individuelen   vanaf 13.30 uur

vanaf 16.00 uur INTOcHT met alle wandelaars van het “Zwarte Plein” via het J.F. Kennedyplein 
naar het Emailleplein.
Meerdere muziekgezelschappen, met in totaal meer dan 200 musici, zullen de wandelaars bij de 
intocht begeleiden.
Aangekomen op het Emailleplein volgt het slotwoord van de voorzitter en de bekendmaking en 
uitreiking van de prijzen.  
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Wandelvereniging 't Lup

Bontebrugschool 2 De Walburgiskids
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Nr. Groepsnaam. Plaats

1. Oersprong groep 2 Ulft
2. Azumse Kids Azewijn
3. De Wallies Netterden
4. Mills Gym Ulft
5. Plakkenberg 1 Silvolde

6. De Hengeltjes Ulft
7. M-Kids Megchelen
8. Klimpaal 1 Etten
9. De Woelwaters 1/2a Ulft
10. De Dappere Stappers Ulft

11. Pauluskids 1 Gendringen
12. Wandeltoppers 1 Pius X Varsselder
13. De Woelwaters 1/2b Ulft
14. Mariaschool 1 Ulft
15 Oersprong groep 3 Ulft

16. Wandeltoppers 2 Pius X Varsselder
17. De Drie Linden Silvolde
18. SDOUC de Toekomst Ulft
19. Pauluskids 2 Gendringen
20. Ulftse Boys 1 Ulft

21. Plakkenberg 2 Silvolde
22. vv. Gendringen mini’s Gendringen
23. De Woelwaters 3 Ulft
24. De Hoeksteentjes Gendringen
25. Oersprong groep 4 Ulft

26. Bontebrugschool 1 Silvolde
27. Pauluskids 3 Gendringen
28. Mariaschool 2 Ulft
29. De Woelwaters 4 Ulft
30. vv Gendringen pupillen Gendringen

31. Jeugd HCOIJ Ulft
32. Klimpaal 2 Etten
33. Plakkenberg 3 Silvolde
34. SDOUC de Rood-Gelen Ulft
35. Pauluskids 4 Gendringen

Groepsvolgorde 5 km.

Fanfare kNA

Studio 28 Huidverbetering

Schepers Electro Service

Plakkenberg 5
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Nr. Groepsnaam Plaats

36. Ulftse Girls Ulft
37. Oersprong groep 5 Ulft
38. Hair by Sabine Ulft
39. De Woelwaters 5 Ulft
40. Ulftse Boys 2 Ulft

41. Plakkenberg 4 Silvolde
43. De Woelwaters 6 Ulft
44. ZUMBA Peakfit Silvolde
45. De Woelwaters 7 Ulft

vervolg Groepsvolgorde 5 km.

LET OP:
i.v.m. de beperkte ruimte op het “Zwarte Plein” worden er pasjes uitgereikt (2 per groep)

voor de verzorging van de groepen.
Alleen deelnemers, verzorgers en vrijwilligers van de Ulftse Avond Vierdaagse worden 

op zaterdag 10 juni op het“Zwarte Plein” toegelaten. 

Silvoldse tieners
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Groepsvolgorde 10 km.

Nr. Groepsnaam Plaats

46. Klimpaal 3 Etten
47. De Walburgiskids Netterden
48. De Beste Azumse Lopers Azewijn
49. Oersprong groep 6-7-8 Ulft
50. Mariaschool 3 Ulft

51. Stoffels 6 Gendringen
52. Bontebrugschool 2 Silvolde
53. M-Kids 2 Megchelen
54. De Hoekstenen Gendringen
55. Plakkenberg 5 Silvolde

56. SDOUC de Toppers Ulft
57. Stoffels 7 Gendringen
58. stOER Ulft
59. Plakkenberg 6 Silvolde
60. De Blauwe Snorren Silvolde

61. Eten bij André Ulft
62. Kei Fit Gendringen
63. Van alles wat 2.0 Gendringen
64. Evers & Schmitz Fin. Dienstverl. Ulft
65. Studio 28 Huidverbetering Ulft

66. Stevering-van den Broek Ulft
67. Fanfare KNA Ulft
68. Schepers Electro Service Gendringen
69. Bloembinderij Ad ten Have Ulft
70. Popkoor Different Voices Gendringen

De beste lopers van Azum

Mariaschool 4
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Groepsvolgorde 15 km.

Nr. Groepsnaam Plaats

85 Scouting Gendringen Gendringen

Nr. Groepsnaam Plaats

71. SDOUC Dames Ulft
73. Wandelvereniging ’t Lup Varsselder
74. ‘n Ibink kaas-en kampeerboerderij Ruurlo
75. Robben Verf en Wand Ulft

76. Sint Hubertus Ulft
77. Café de Veldmuis Ulft
78. HCOIJ Ulft
79. UGHV Ulft
80. Manu Ulft

vervolg Groepsvolgorde 10 km.

St. Martinusschool 2
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5 km route Woensdag 7 juni 
2017 
Start: Emailleplein 
- ra Hutteweg 
- la tussen de gebouwen door 
Baileybrug over 
- ra fietspad volgen tot aan 
voorrangsweg 
- la Oversluis 
- ra Badweg 
-  op dr. spr. ra Park “t Isselt” 
- na poort ra 
- op dr. spr. ra (2x) 
- op dr. spr. ra 
- op dr. spr. ra Voorstsestraat 
- op dr. spr. ra Bosweg volgen tot 
voor het bos 
- op T-splitsing ra 
- op dr. spr. rah richting de brug 
- over de brug ra, pad langs de 
Oude IJssel volgen 
- op dr. spr. lah naar Ph. P. 
Cappettilaan 
- na doorsteek voorrangsweg 
oversteken Anton Tijdinklaan 
PAS OP 
- op kruispunt ra Voerman 
- ra Dierenriem 
- la Veldstraat 
- op dr. spr. rd (2x) 
- op dr. spr. la Praestingsweg 
- op dr. spr. rd 
- op dr. spr. ra Singel 
- op kruispunt rd Middelgraaf 
- op dr spr. rd 2x 
- op kruispunt ra Kerkstraat 
- la Deken Nijkampstraat 
- schuin oversteken Hutteweg 
Finish: Emailleplein. 
De gelopen afstand is 6,57 km 

 
 

 

 

Plattegronden en routes 5 km.

woensdag 7 juni 2017

Start: Emailleplein
- ra Hutteweg
- la tussen de gebouwen 
  door Baileybrug over
- ra fietspad volgen tot aan 
  voorrangsweg
- la Oversluis
- ra Badweg
- op dr. spr. ra Park “t Isselt”
- na poort ra
- op dr. spr. ra (2x)
- op dr. spr. ra
- op dr. spr. ra Voorstsestraat
- op dr. spr. ra Bosweg 
  volgen tot voor het bos
- op T-splitsing ra
- op dr. spr. rah richting de 
  brug
- over de brug ra, pad langs 
  de Oude IJssel volgen
- op dr. spr. lah naar Ph. P. 
  Cappettilaan
- na doorsteek voorrangs-
  weg oversteken Anton
  Tijdinklaan  PaS oP

de gelopen afstand is 6,57 km

5 km route Donderdag 8 juni 2017 
 
Start: Emailleplein 
- ra Hutteweg 
-ra Dru laan uitlopen tot voorrangsweg PAS 
OP 
- rd Korenstraat 
- op dr. spr. la Roggestraat 
- op viersprong ra Weth. van Akenstraat 
- op dr. spr. la Hogeweg vervolg Hofstraat 
- op dr. spr. rd (3x) 
- op dr. spr. la Biezenakker 
- op kruispunt rd Maasstraat 
- op dr. spr. rd 
- op dr. spr. ra Lekstraat (uitlopen) 
- op dr. spr. la Wesenthorstlaan 
- op rotonde rd Anton Tijdinklaan 
- op kruispunt la Voerman 
- op dr. spr. la Dierenriem 
- vervolg Dierenriem 
- op dr. spr. la Singel 
- op kruispunt rd Middelgraaf 
- op dr. spr. rd (2x) 
- op kruispunt ra Kerkstraat 
- Kerkstraat uitlopen 
- la F.B. Deurvorststraat 
- op kruispunt rd 
- op kruispunt ra Hutteweg 
Finish: Emailleplein. 
De gelopen afstand is 5,62 km 

 

 

 

Start: Emailleplein
- ra Hutteweg
- ra Dru laan uitlopen 
  tot voorrangsweg  
  PAS OP
- rd Korenstraat
- op dr. spr. la Rogge-
  straat
- op viersprong ra 
  Weth. van Akenstraat
- op dr. spr. la Hogeweg 
  vervolg Hofstraat
- op dr. spr. rd (3x)
- op dr. spr. la Biezen-
  akker
- op kruispunt rd Maas-
  straat
- op dr. spr. rd
- op dr. spr. ra Lekstraat 
  (uitlopen)
- op dr. spr. la 
  Wesenthorstlaan
- op rotonde rd Anton 
  Tijdinklaan

de gelopen afstand is 5,62 km

donderdag 8 juni 2017

- op kruispunt ra Voerman
- ra Dierenriem
- la Veldstraat
- op dr. spr. rd (2x)
- op dr. spr. la Praestingsweg
- op dr. spr. rd
- op dr. spr. ra Singel
- op kruispunt rd 
  Middelgraaf
- op dr spr. rd 2x
- op kruispunt ra Kerkstraat
- la Deken Nijkampstraat
- schuin oversteken 
  Hutteweg

Finish: Emailleplein.

- op kruispunt la Voer-
  man
- op dr. spr. la Dieren-
  riem
- vervolg Dierenriem
- op dr. spr. la Singel
- op kruispunt rd 
  Middelgraaf
- op dr. spr. rd (2x)
- op kruispunt ra 
  Kerkstraat
- Kerkstraat uitlopen
- la F.B. Deurvorststraat
- op kruispunt rd
- op kruispunt ra 
  Hutteweg

Finish: Emailleplein.
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Plattegronden en routes 5 km.

 
5 km route Vrijdag 9 juni 2017 
Start: Emailleplein 
- la Hutteweg in bocht links 
aanhouden 
- PAS OP 
- bij voorrangsweg ra Fr. 
Daamenstraat 
- vervolg Dr. Ariënsstraat 
- op dr. spr. rd (5x) 
- op dr.spr.la Schoolstraat 
- op dr. spr. rd (2x) 
- op dr. spr. la Hogeweg 
- 1e weg ra Buizerdweg 
- la Eksterstraat 
- ra Sperwerstraat 
- la Merellaan 
- in bocht rah vervolg Merrellaan 
- op kruising rd 
- ra Lijsterstraat 
- op dr. spr. rd 
- la Kwartellaan 
- op dr. spr. rd (2x) 
- ra Parkietstraat 
- rd Wilgenstraat (helemaal 
uitlopen!) 
- ra Biezenakker 
- vervolg Biezenakker (uit lopen) 
- op kruispunt rd Maasstraat PAS 
OP 
- op dr. spr. rd vervolg Maasstraat 
- op dr. spr. rd 
- op kruispunt rd 
- op kruispunt rd Wega PAS OP 
- op dr. spr. la Dierenriem 
- vervolg Dierenriem 
- op dr. spr. la Singel 
- op kruispunt rd Middelgraaf 
- op dr. spr. rd (2x) 
- op kruispunt ra Kerkstraat 
- Kerkstraat uitlopen 
- la F.B. Deurvorststraat 
- op kruispunt rd 
- op kruispunt ra Hutteweg 
 
Finish: Emailleplein . 
De gelopen afstand is 6,00 km 

 

 

 

vrijdag 9 juni 2017

Start: Emailleplein
- la Hutteweg in bocht links 
  aanhouden  PaS oP
- bij voorrangsweg ra 
  Fr. Daamenstraat
- vervolg Dr. Ariënsstraat
- op dr. spr. rd (5x)
- op dr.spr.la Schoolstraat
- op dr. spr. rd (2x)
- op dr. spr. la Hogeweg
- 1e weg ra Buizerdweg
- la Eksterstraat
- ra Sperwerstraat
- la Merellaan
- in bocht rah vervolg 
  Merrellaan
- op kruising rd
- ra Lijsterstraat
- op dr. spr. rd
- la Kwartellaan
- op dr. spr. rd (2x)
- ra Parkietstraat
- rd Wilgenstraat (helemaal 
  uitlopen!)

- ra Biezenakker
- vervolg Biezenakker
   (uit lopen)
- op kruispunt rd Maasstraat 
  PaS oP
- op dr. spr. rd vervolg Maas-
  straat
- op dr. spr. rd
- op kruispunt rd
- op kruispunt rd Wega 
  PaS oP
- op dr. spr. la Dierenriem
- vervolg Dierenriem
- op dr. spr. la Singel
- op kruispunt rd Middel-
  graaf
- op dr. spr. rd (2x)
- op kruispunt ra Kerkstraat
- Kerkstraat uitlopen
- la F.B. Deurvorststraat
- op kruispunt rd
- op kruispunt ra Hutteweg

Finish: Emailleplein.

de gelopen afstand is 6,00 km

 UGHV - Ulft

Van alles wat 2.0 - Gendringen
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Plattegronden en routes 5 km.

zaterdag 10 juni 2017 - B route EVEN 
 
5 km route B Zaterdag 10 juni 2017 
Start: Emailleplein 
- la Hutteweg in bocht ra brug over 
- ra fietspad 
- vervolg fietspad 
- over de sluis vervolg fietspad, om de 

vijver heen fietspad volgen 
- links aanhouden Ph. P. Cappettilaan 
- uitlopen tot aan de doorsteek PAS OP 
- oversteken Anton Tijdinklaan 
- la Nijverheidsweg  
- ra ambachtstraat 
- op dr spr la Industrieweg  
- op kruispunt ra Rijnweg 
- op rotonde ra Staringstraat 
- op rotonde rd vervolg Debbeshoek 
- op kruispunt rd 
- op rotonde rd 
- vervolg Debbeshoek 
- op kruispunt rd (2x) Fr. Daamenstraat 
- vervolg Dr. Ariënsstraat 
 
Finish: Zwarte Plein 
De gelopen afstand is 6,26 km 

 

  
 Start: Emailleplein

- la Hutteweg in bocht 
  ra brug over
- ra fietspad
- vervolg fietspad
- over de sluis vervolg 
  fietspad, 
   om de vijver heen 
  fietspad volgen
- links aanhouden Ph. P. 
  Cappettilaan
- uitlopen tot aan de 
  doorsteek  PaS oP
- oversteken Anton 
  Tijdinklaan
- la Nijverheidsweg
- ra Ambachtstraat

de gelopen afstand is 6,26 km

 
 
5 km route A Zaterdag 10 juni 2017 
Start: Emailleplein 
- ra Hutteweg uitlopen 
- ra Ir. Sassenstraat 
- la van Nispenstraat 
- op dr. spr. la Kerkstraat 
- ra Middelgraaf 
- op kruispunt rd Singel 
- op dr. spr. la Praestingsweg 
- op dr. spr. ra Parkstraat 
- op dr. spr. ra Tuinstraat 
- doorsteek langs paaltje ra Dierenriem  
- op dr. spr. la Voerman 
- op kruispunt rd Industrieweg 
- op kruispunt ra Rijnweg 
- op rotonde ra Staringstraat 
- op rotonde rd vervolg Debbeshoek 
- op kruispunt rd 
- op rotonde rd 
- vervolg Debbeshoek 
- op kruispunt rd (2x) Fr. Daamenstraat 
- vervolg Dr. Ariënsstraat 
Finish: Zwarte Plein. 
De gelopen afstand is 5,78 km 

 
 

 

zaterdag 10 juni 2017 - A route ONEVEN

Start: Emailleplein
- ra Hutteweg uitlopen
- ra Ir. Sassenstraat
- la van Nispenstraat
- op dr. spr. la Kerkstraat
- ra Middelgraaf
- op kruispunt rd Singel
- op dr. spr. la Praes-
  tingsweg
- op dr. spr. ra Parkstraat
- op dr. spr. ra Tuinstraat
- doorsteek langs 
  paaltje ra Dierenriem 
- op dr. spr. la Voerman
- op kruispunt rd
  Industrieweg
- op kruispunt ra Rijnweg

- op rotonde ra Staring-
  straat
- op rotonde rd 
  vervolg Debbeshoek
- op kruispunt rd
- op rotonde rd
- vervolg Debbeshoek
- op kruispunt rd (2x) 
  Fr. Daamenstraat
- vervolg Dr. Ariënsstraat

Finish: Zwarte Plein.

de gelopen afstand is 5,78 km

- op dr. spr. la Industrieweg
- op kruispunt ra Rijnweg
- op rotonde ra Staring-
  straat
- op rotonde rd vervolg
  Debbeshoek
- op kruispunt rd
- op rotonde rd
- vervolg Debbeshoek
- op kruispunt rd (2x) 
  Fr. Daamenstraat
- vervolg Dr. Ariënsstraat

finish: Zwarte Plein
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Plattegronden en routes 10 km.

woendag 7 juni 2017 donderdag 8 juni 2017

 
 
10 km Route Woensdag 7 juni 2017 
 
Start: Emailleplein 
- la Hutteweg in bocht la Hutteweg 
- op kruispunt ra Fr. Daamenstraat 
- vervolg Dr. Ariënsstraat 
- vervolg Ettenseweg 
- op dr. spr. la ‘t Goor 
- op dr. spr. rd (4x) 
- op kruispunt rd (2x) 
- PAS OP oversteken Varsselderseweg 
- op dr. spr. rd 
- op dr. spr. ra Hoofdstraat 
- op dr. spr. rd (5x) 
- na de kerk ra. pad in 
- vervolg langs voetbalveld 
- op t-splitsing la. Berghseweg 
- op kruispunt ra PAS OP  
- vervolg Hoofdstraat 
- op dr. spr. vervolg Hoofdstraat 
- op dr. spr. la Weteringweg 
- op dr. spr. la Dijkweg 
- op dr. spr. ra Gendringseweg 
- op dr. spr. ra Vicarisweg 
- op kruispunt rd PAS OP  
- Wesenthorstlaan 
- op rotonde rd Anton Tijdinklaan 
- op kruispunt la Voerman 
- op dr. spr. la Dierenriem 
- vervolg Dierenriem 
- op dr. spr. la Singel 
- op kruispunt rd Middelgraaf 
- op dr. spr. rd (2x) 
- op kruispunt ra Kerkstraat 
- la Deken Nijkampstraat 
- schuin oversteken 
- vervolg Hutteweg 
Finish: Emailleplein 
De gelopen afstand is 9,73 km 

 

 
 

 

Start: Emailleplein
- la Hutteweg in bocht la 
  Hutteweg
- op kruispunt ra 
  Fr. Daamen-
  straat
- vervolg Dr. Ariënsstraat
- vervolg Ettenseweg
- op dr. spr. la ‘t Goor
- op dr. spr. rd (4x)
- op kruispunt rd (2x)
- PaS oP oversteken 
  Varsselderseweg
- op dr. spr. rd
- op dr. spr. ra Hoofdstraat
- op dr. spr. rd (5x)
- na de kerk ra. pad in
- vervolg langs voetbalveld
- op t-splitsing la. Berghse-
  weg
- op kruispunt ra PaS oP 
- vervolg Hoofdstraat
- op dr. spr. vervolg 
  Hoofdstraat
- op dr. spr. la Weteringweg
- op dr. spr. la Dijkweg
- op dr. spr. ra Gendringse-
  weg

- op dr. spr. ra Vicarisweg
- op kruispunt rd PaS oP 
- Wesenthorstlaan
- op rotonde rd Anton 
  Tijdinklaan
- op kruispunt la Voerman
- op dr. spr. la Dierenriem
- vervolg Dierenriem
- op dr. spr. la Singel
- op kruispunt rd Middel-
  graaf
- op dr. spr. rd (2x)
- op kruispunt ra Kerkstraat
- la Deken Nijkampstraat
- schuin oversteken
- vervolg Hutteweg

Finish: Emailleplein

de gelopen afstand is 9,73 km

 
 
10 km Donderdag 8 juni 2017 
 
Start: Emailleplein 
- ra Hutteweg 
- op dr. spr. rd (2x) 
- op kruispunt la F.B. Deurvorststraat 
- op kruispunt rd 
- op kruispunt lah Deurvorststraat 
- la Bongersstraat vervolg Oversluis 
- op dr. spr. ra Badweg 
- op dr. spr. ra Park “t Isselt” 
- na poort ra 
- op dr. spr. ra (2x) 
- op dr. spr. ra 
- op dr. spr. la Voorstsestraat 
- op kruispunt rd Bontebrug PAS OP 
- op dr. spr. la vervolg Bontebrug 
- vervolg pad (lange Dijk) 
- bij splitsing lah klinkerweg 
- op kruispunt rd is fietspad 
- einde fietspad la Bult vervolg 
Lichtenbergseweg 
- helemaal uitlopen 
- op dr. spr. la Prins Bernhardstraat 
- Terborgseweg oversteken PAS OP 
--richting Markt 
- vervolg Marktstraat 
- vervolg Paasberglaan 
- helemaal uitlopen 
- la. Laan v. Wisch 
- ra  Gravenpad in 
- vervolg Gravenpad 
- ra doorlopen richting Hoofdstraat 
- ra Hoofdstraat 
- ra Sint Jorisplein vervolg op fietspad 
- Silvoldseweg 
- ra Het Veld wordt Terborgseveld 
- la De Breide 
- la Bosstraat 
- ra Ulftseweg 
- op dr. spr. ra Over de IJssel wordt 
Speeltuinpad 
- la Dr. Ariënsstraat vervolg Fr. 
Daamenstraat 
- op kruispunt la Hutteweg 
Finish: Emailleplein 
De gelopen afstand is 11,30 km 

 

 

 

Start: Emailleplein
- ra Hutteweg
- op dr. spr. rd (2x)
- op kruispunt la F.B. 
  Deurvorststraat
- op kruispunt rd
- op kruispunt lah F.B.
  Deurvorststraat
- la Bongersstraat vervolg 
  Oversluis
- op dr. spr. ra Badweg
- op dr. spr. ra Park “t Isselt”
- na poort ra
- op dr. spr. ra (2x)
- op dr. spr. ra
- op dr. spr. la Voorstse
  straat
- op kruispunt rd 
  Bontebrug  PaS oP
- op dr. spr. la vervolg 
  Bontebrug
- vervolg pad (lange Dijk)
- bij splitsing lah klinker-
  weg
- op kruispunt rd is fietspad
- einde fietspad la Bult 
  vervolg Lichtenbergse-
  weg
- helemaal uitlopen
- op dr. spr. la Prins 
  Bernhardstraat

- Terborgseweg oversteken
  PaS oP
--richting Markt
- vervolg Marktstraat
- vervolg Paasberglaan
- helemaal uitlopen
- la. Laan v. Wisch
- ra  Gravenpad in
- vervolg Gravenpad
- ra doorlopen richting 
  Hoofdstraat
- ra Hoofdstraat
- ra Sint Jorisplein vervolg 
  op fietspad
- Silvoldseweg
- ra Het Veld wordt 
  Terborgseveld
- la De Breide
- la Bosstraat
- ra Ulftseweg
- op dr. spr. ra Over de 
  IJssel wordt Speeltuinpad
- la Dr. Ariënsstraat vervolg 
  Fr. Daamenstraat
- op kruispunt la Hutteweg

Finish: Emailleplein

De gelopen afstand is 11,30 km
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Plattegronden en routes 10 km.

vrijdag 9 juni 2017

zaterdag 10juni 2017
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Start: Emailleplein
- ra Hutteweg uitlopen
- ra Ir. Sassenstraat
- la van Nispenstraat
- op dr. spr. la Kerkstraat
- ra Middelgraaf
- op kruispunt rd Singel
- op dr. spr. la Praestingsweg
- op dr. spr. ra Parkstraat

- op dr. spr. ra Tuinstraat
- doorsteek langs 
  paaltje ra Dierenriem 
- op dr. spr. la Voerman
- op kruispunt rd
  Industrieweg
- op kruispunt ra Rijnweg
- op rotonde ra Staringstraat
- op rotonde rd 

de gelopen afstand is 5,78 km

10 km
 route Vrijdag 9 juni 2017 

Start: Em
ailleplein 

- ra Huttew
eg 

- la FB Deurvorststraat 
- ra Veldstraat (uitlopen) 
- doorsteek  
- rd N

ijverheidsw
eg 

- la Rijnw
eg 

- voor rotonde ra 
- fietspad U

lftsew
eg w

ordt parallelw
eg 

- la Langenhorstw
eg (uitlopen) 

- rd Zw
anenburgsew

eg 
- ra Koksallee 
- ra Broerdijk (uitlopen) 
- ra Pr. Bernardstraat 
- gaat over in O

ranjesingel 
- rd fietspad U

lftsew
eg 

- voorrangsw
eg oversteken PAS O

P 
- vervolg parallelw

eg 
- la P.C. Hooftstraat 
- ra Brederostraat (uitlopen) 
- ra IJsselw

eg 
- voorrangsw

eg oversteken PAS O
P 

- rd Industriew
eg (uitlopen) 

- op kruispunt rd Voerm
an 

- la Dierenriem
 (uitlopen) 

- la Singel 
- gaat over in M

iddelgraaf 
- ra Kerkstraat 
- la Deurvorststraat 
- ra Huttew

eg  
- Finish: Em

ailleplein 
 De gelopen afstand is 11.64 km

 

 
 

 
 

Start: Emailleplein
- ra Hutteweg
- la FB Deurvorststraat
- ra Veldstraat (uitlopen)
- doorsteek 
- rd Nijverheidsweg
- la Rijnweg
- voor rotonde ra
- fietspad Ulftseweg wordt 
  parallelweg
- la Langenhorstweg (uitlopen)

- rd Zwanenburgseweg
- ra Koksallee
- ra Broerdijk (uitlopen)
- ra Pr. Bernardstraat
- gaat over in Oranjesingel
- rd fietspad Ulftseweg
- voorrangsweg oversteken  PaS oP
- vervolg parallelweg
- la P.C. Hooftstraat
- ra Brederostraat (uitlopen)
- ra IJsselweg

- voorrangsweg oversteken  PaS oP
- rd Industrieweg (uitlopen)
- op kruispunt rd Voerman
- la Dierenriem (uitlopen)
- la Singel
- gaat over in Middelgraaf
- ra Kerkstraat
- la Deurvorststraat
- ra Hutteweg 

Finish: Emailleplein.

de gelopen afstand is 11.64 km

  vervolg Debbeshoek
- op kruispunt rd
- op rotonde rd
- vervolg Debbeshoek
- op kruispunt rd (2x) 
  Fr. Daamenstraat
- vervolg Dr. Ariënsstraat

Finish: Zwarte Plein.
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Plattegronden en routes 15 km.

woendag 7 juni 2017 
15 km route Woensdag 7 juni 2017 
Start: Emailleplein 
- la Hutteweg 
- in bocht la Hutteweg 
- op kruispunt ra Fr. Daamenstraat 
- vervolg Dr. Ariënsstraat 
- vervolg Ettenseweg 
- op rotonde rd vervolg Ettenseweg 
- vervolg Ulftsestraat 
- la Zeddamseweg 
- ra Dorpsstraat 
- LET OP 2e AFSLAG ra Oude Kerkstraat 
- la Kampstraat 
- in de bocht linksaf 
- vervolg smal pad 
- Mozartlaan 
- ra Beethovenlaan weg blijven volgen 
- ra Molenstraat 
- la Christinastraat 
- la Loo 
- op dr. spr. rd 
- op kruispunt rd Oldenhove 
- op dr. spr. rd 
- op dr. spr. ra Dorpsstraat 
- op kruispunt rd Klompendijk 
- la Oude IJsselweg (parallelweg) 
- ra Bluemerstraat PAS OP 
- op dr. spr. rd vervolg Rafelderseweg 
- op dr. spr. la Holserweg 
- op dr. spr. la Hesterweg 
- op dr. spr. rd (2x) 
- op dr. spr. ra Hoofdstraat 
- op dr. spr. rd (5x) 
- na de kerk ra. pad in 
- vervolg langs voetbalveld 
- op t-splitsing la. Berghseweg 
- op kruispunt ra PAS OP vervolg Hoofdstraat 
- op kruispunt rd vervolg Hoofdstraat PAS OP 
- op dr. spr. la Gendringseweg 
- op dr. spr. rd 
- ra Vicarisweg 
- op kruispunt rd Wesenthorstlaan PAS OP 
- la Lekstraat helemaal uitlopen 
- ra Maasstraat 
- kruispunt rd 
- kruispunt rd Wega 
- la Dierenriem 
- op dr. spr. la Singel 
- op kruispunt rd Middelgraaf 
- op dr. spr. rd (2x) 
- op kruispunt ra Kerkstaat 
- la Deken Nijkampstraat 
- schuin oversteken 
- vervolg Hutteweg 
Finish: Emailleplein 
De gelopen afstand is 15,95 km 

 

 
 
 

 

Start: Emailleplein
- la Hutteweg
- in bocht la Hutteweg
- op kruispunt ra Fr. Daamenstraat
- vervolg Dr. Ariënsstraat
- vervolg Ettenseweg
- op rotonde rd vervolg Ettenseweg
- vervolg Ulftsestraat
- la Zeddamseweg
- ra Dorpsstraat
- lEt oP 2e AFSLAG ra Oude Kerkstraat
- la Kampstraat
- in de bocht linksaf
- vervolg smal pad
- Mozartlaan
- ra Beethovenlaan weg blijven volgen
- ra Molenstraat
- la Christinastraat
- la Loo
- op dr. spr. rd
- op kruispunt rd Oldenhove
- op dr. spr. rd
- op dr. spr. ra Dorpsstraat
- op kruispunt rd Klompendijk
- la Oude IJsselweg (parallelweg)
- ra Bluemerstraat PaS oP
- op dr. spr. rd vervolg Rafelderseweg
- op dr. spr. la Holserweg
- op dr. spr. la Hesterweg
- op dr. spr. rd (2x)
- op dr. spr. ra Hoofdstraat
- op dr. spr. rd (5x)
- na de kerk ra. pad in
- vervolg langs voetbalveld
- op t-splitsing la. Berghseweg
- op kruispunt ra PaS oP vervolg Hoofdstraat
- op kruispunt rd vervolg Hoofdstraat PaS oP
- op dr. spr. la Gendringseweg
- op dr. spr. rd
- ra Vicarisweg
- op kruispunt rd Wesenthorstlaan PaS oP
- la Lekstraat helemaal uitlopen
- ra Maasstraat
- kruispunt rd
- kruispunt rd Wega
- la Dierenriem
- op dr. spr. la Singel
- op kruispunt rd Middelgraaf
- op dr. spr. rd (2x)
- op kruispunt ra Kerkstaat
- la Deken Nijkampstraat
- schuin oversteken
- vervolg Hutteweg

Finish: Emailleplein.

de gelopen afstand is 15,95 km

Scouting Gendringen
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Houd de routes en omgeving schoon.
Papier, blikjes en dergelijke niet op 

de grond achter laten, maar houd ze 
bij u om op een later tijdstip 

te deponeren in een vuinisbak/zak.

Neem je mobiele telefoon mee! 
Tijdens het wandelen kan men in geval 

van noodsituaties 
onze routecommissie bellen 

onder nummer: 06 51 01 70 01.

donderdag 8 juni 2017

 
15 km route Donderdag 8 juni 2017 
Start: Emailleplein 
- ra Hutteweg 
- op dr. spr. rd (2x) 
- op kruispunt la F.B. Deurvorststraat 
- op kruispunt rd 
- op kruispunt lah Deurvorststraat 
- la Bongersstraat vervolg Oversluis 
- op dr. spr. ra Badweg 
- op dr. spr. ra Park “t Isselt” 
- na poort ra 
- op dr. spr. ra (2x) 
- op dr. spr. ra 
- op dr. spr. la Voorstsestraat 
- op kruispunt rd Bontebrug PAS OP 
- op dr. spr. la vervolg Bontebrug 
- vervolg pad (lange Dijk) 
- uitlopen tot Lichtenberg 
- op kruising ra Lichtenberg 
- op kruising rd Nachtegaalpad 
- op kruising la Geurinkstraat 
- einde weg ra. Kapelweg 
- la Goordijk (zandpad) 
- la Bievinkstraat 
- op dr. spr. rd 
- la Rabelingstraat 
- op kruising rd Molenberg PAS OP 
- ra Prins Bernhardstraat helemaal 
uitlopen 
- Teborgseweg oversteken PAS OP 
- richting Markt 
- vervolg Marktstraat 
- vervolg Paasberglaan 
- helemaal uitlopen 
- la. Laan v. Wisch 
- ra  Gravenpad  
- vervolg Gravenpad 
- ra doorlopen richting Hoofdstraat 
- ra Hoofdstraat 
- ra Sint Jorisplein vervolg op 
fietspad 
- Silvoldseweg 
- ra Het Veld wordt Terborgseveld 
- la De Breide 
- la Bosstraat 
- ra Ulftseweg 
- op dr. spr. ra Over de IJssel wordt 
Speeltuinpad 
- la Dr. Ariënsstraat vervolg Fr 
Daamenstraat 
- op kruispunt la Hutteweg 
Finish: Emailleplein 
De gelopen stand is 14,58 km 

 
 
 
 
 

 
 

 

Plattegronden en routes 15 km.

Start: Emailleplein
- ra Hutteweg
- op dr. spr. rd (2x)
- op kruispunt la F.B. Deurvorststraat
- op kruispunt rd
- op kruispunt lah Deurvorststraat
- la Bongersstraat vervolg Oversluis
- op dr. spr. ra Badweg
- op dr. spr. ra Park “t Isselt”
- na poort ra
- op dr. spr. ra (2x)
- op dr. spr. ra
- op dr. spr. la Voorstsestraat
- op kruispunt rd Bontebrug PaS oP
- op dr. spr. la vervolg Bontebrug
- vervolg pad (lange Dijk)
- uitlopen tot Lichtenberg
- op kruising ra Lichtenberg
- op kruising rd Nachtegaalpad
- op kruising la Geurinkstraat
- einde weg ra. Kapelweg
- la Goordijk (zandpad)
- la Bievinkstraat
- op dr. spr. rd
- la Rabelingstraat
- op kruising rd Molenberg PaS oP
- ra Prins Bernhardstraat helemaal uitlopen
- Teborgseweg oversteken PaS oP
- richting Markt
- vervolg Marktstraat
- vervolg Paasberglaan
- helemaal uitlopen
- la. Laan v. Wisch
- ra  Gravenpad 
- vervolg Gravenpad
- ra doorlopen richting Hoofdstraat
- ra Hoofdstraat
- ra Sint Jorisplein vervolg op fietspad
- Silvoldseweg
- ra Het Veld wordt Terborgseveld
- la De Breide
- la Bosstraat
- ra Ulftseweg
- op dr. spr. ra Over de IJssel wordt 
  Speeltuinpad
- la Dr. Ariënsstraat vervolg Fr Daamenstraat
- op kruispunt la Hutteweg

Finish: Emailleplein.

de gelopen stand is 14,58 km
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vrijdag 9 juni 2017

Plattegronden en routes 15 km.

Start: Emailleplein
- ra Hutteweg
- la FB Deurvorststraat
- ra Veldstraat (uitlopen)
- doorsteek 
- rd Nijverheidsweg
- la Rijnweg
- voor rotonde ra
- fietspad Ulftseweg wordt parallelweg
- la Langenhorstweg (uitlopen)
- rd Zwanenburgseweg
- la Landfortseweg
- gaat over in Hogestraat
- rd Heisestraat
- op viersprong rd Past. Geerdink-
  Johanninkweg
- ra Pastoor Mölderstraat
- ra Oranjeplein
- ra Julianaweg
- la Sportlaan
- ra Beuningstraat
- ra Uilenweg
- la Zwanenburgseweg
- la Broerdijk (uitlopen)
- ra Pr. Bernardstraat
- gaat over in Oranjesingel
- rd fietspad Ulftseweg
- voorrangsweg oversteken PaS oP
- vervolg parallelweg
- la P.C. Hooftstraat
- ra Brederostraat (uitlopen)
- ra IJsselweg
- voorrangsweg oversteken PaS oP
- rd Industrieweg (uitlopen)
- op kruispunt rd Voerman
- la Dierenriem (uitlopen)
- la Singel
- gaat over in Middelgraaf
- ra Kerkstraat
- la Deurvorststraat
- ra Hutteweg 

finish: Emailleplein.

15 km route Vrijdag 9 juni 2017 
Start: Emailleplein 
- ra Hutteweg 
- la FB Deurvorststraat 
- ra Veldstraat (uitlopen) 
- doorsteek  
- rd Nijverheidsweg 
- la Rijnweg 
- voor rotonde ra 
- fietspad Ulftseweg wordt parallelweg 
- la Langenhorstweg (uitlopen) 
- rd Zwanenburgseweg 
- la Landfortseweg 
- gaat over in Hogestraat 
- rd Heisestraat 
- op viersprong rd Past. Geerdink-Johanninkweg 
- ra Pastoor Mölderstraat 
- ra Oranjeplein 
- ra Julianaweg 
- la Sportlaan 
- ra Beuningstraat 
- ra Uilenweg 
- la Zwanenburgseweg 
- la Broerdijk (uitlopen) 
- ra Pr. Bernardstraat 
- gaat over in Oranjesingel 
- rd fietspad Ulftseweg 
- voorrangsweg oversteken PAS OP 
- vervolg parallelweg 
- la P.C. Hooftstraat 
- ra Brederostraat (uitlopen) 
- ra IJsselweg 
- voorrangsweg oversteken PAS OP 
- rd Industrieweg (uitlopen) 
- op kruispunt rd Voerman 
- la Dierenriem (uitlopen) 
- la Singel 
- gaat over in Middelgraaf 
- ra Kerkstraat 
- la Deurvorststraat 
- ra Hutteweg  
- Finish: Emailleplein 
 
De gelopen afstand is 16.05 km 

 

 
 

 

de gelopen afstand is 16.05 km
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zaterdag 10 juni 2017

Plattegronden en routes 15 km.

Start: Emailleplein
- ra Hutteweg
- ra DRUlaan
- kruispunt oversteken Korenstraat
- ra Roggestraat
- la Meeuwenstraat
- ra Hogeweg 
- la Kwartellaan
- ra Buizerdweg
- gaat over in Het Goor
- voorrangsweg oversteken PaS oP
- Varsselderseweg
- ra Brinkweg
- ra Heisterweg
- Berghseweg oversteken PaS oP
- vervolg Hesterweg
- la Hoofdstraat
- ra Weteringweg
- la Dijkweg
- la Miltseweg
- voorrangsweg oversteken PaS oP
- vervolg Rijnweg
- bij rotonde la Staringstraat
- op rotonde rd vervolg Debbeshoek
- op kruispunt rd
- op rotonde rd
- vervolg Debbeshoek
- op kruispunt rd (2x) Fr. Daamenstraat
- vervolg Dr. Ariënsstraat

Finish: Zwarte Plein.

15 km route Zaterdag 10 juni 2017 
Start: Emailleplein 
- ra Hutteweg 
- ra DRUlaan 
- kruispunt oversteken Korenstraat 
- ra Roggestraat 
- la Meeuwenstraat 
- ra Hogeweg  
- la Kwartellaan 
- ra Buizerdweg 
- gaat over in Het Goor 
- voorrangsweg oversteken PAS OP 
- Varsselderseweg 
- ra Brinkweg 
- ra Heisterweg 
- Berghseweg oversteken PAS OP 
- vervolg Hesterweg 
- la Hoofdstraat 
- ra Weteringweg 
- la Dijkweg 
- la Miltseweg 
- voorrangsweg oversteken PAS OP 
- vervolg Rijnweg 
- bij rotonde la Staringstraat 
- op rotonde rd vervolg Debbeshoek 
- op kruispunt rd 
- op rotonde rd 
- vervolg Debbeshoek 
- op kruispunt rd (2x) Fr. Daamenstraat 
- vervolg Dr. Ariënsstraat 
Finish: Zwarte Plein. 
 
De gelopen afstand is 11,48 km 

 
LET OP NIEUWE ROUTE 

                          

 
 
 

 

 

de gelopen afstand is 11,48 km
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MUZIEkkORPSEN INTOcHT 2017

  Harmonie Ulft Ullft

  Fanfare k.N.A. Ulft

  Schutterij de Eendracht Ulft

  Schuttersgilde Sint. joris Ulft

  Schuttersgilde Sint Hubertus Ulft

  GOV Gendringen

  De kroezenhøkers Silvolde

  Schuttersvereniging Willem Tell Silvolde

  Harmonie Onderling Genoegen Etten

Muziekgezelschappen
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Popkoor Different Voices
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foto uit 1971


