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S T A A L C O N S T R U C T I E

50 jaar Ulftse Avondvierdaagse
Wandelen is een evenement voor iedereen.
Als geboren Ulftenaar ben ik al vroeg besmet met het
virus dat Ulftse Avondvierdaagse heet.
Mijn geboortehuis stond aan de Dr Ariënsstraat en zoals
iedereen waarschijnlijk wel weet is de intocht jaren lang
vanaf het Zwarte Plein via onze straat in de richting van
het J.F Kennedyplein geweest.
Vandaag de dag is de intocht nog steeds via de
Dr. Ariënsstraat alleen nu eindigen we op het Emailleplein
naast de SSP hal.
Als kind heb ik jaren meegelopen vanuit onze basisschool.
Op latere leeftijd heb ik al militair meegelopen met een groep “Ons thuisfront” genaamd.
De ouderen onder u zullen zich dat nog wel kunnen herinneren.
Als militairen zit marcheren ons in het bloed en samen met een aantal andere actieve en niet
actieve militairen hebben deze deelname een aantal jaren volgehouden en zelf zo af en toe nog
een prijs in de wacht gesleept.
In verband met mijn werkzaamheden elders in Nederland heb ik jaren niet meer aan dit unieke
wandelevenement kunnen deelnemen. In 2009 besloot ik mee te lopen bij de Nijmeegse 4Daagse en heb de lokale wandelvierdaagse goed kunnen gebruiken als training en ook de jaren erna
heb ik nog een aantal keren aan de Ulftse Avondvierdaagse deelgenomen.
Twee jaar geleden ben ik door het bestuur van de Stichting Ulftse Avondvierdaagse gevraagd
om deel te nemen aan de organisatie van het wandelevenement en mogelijk een scheidend
bestuurslid te gaan vervangen. In het najaar van 2017 zijn wij benaderd door de Special Olympics
Nationale Spelen Achterhoek 2018 om op de dag van de opening (8 juni a.s.) een wandelroute te
realiseren van ongeveer 5 km voor personen met een verstandelijke beperking. In overleg met
wethouder Bert Kuster en met steun van de gemeente Oude IJsselstreek hebben wij dit verzoek
met beide handen aangegrepen. Het is mij en ook de leden van het bestuur van de Stichting
Ulftse Avondvierdaagse een genoegen ons in te zetten voor deze doelgroep.
Omdat de wandeltocht op vrijdag moet eindigen op sportpark de Vijverberg te Doetinchem, ons
allen wel bekend, hebben wij besloten te starten bij Sporthal de Pol te Gaanderen en de
wandelroute te laten lopen door het mooie bosgebied Koekendaal dat tussen Gaanderen en
Doetinchem ligt. Ik heb mij opgeworpen om als contactpersoon op te treden tussen beide
organisaties. De wandelroute van de zogenaamde SONS deelnemers begint om 1600 uur en
duurt ongeveer 2 uur. Vanaf 18.30 uur is de grote opening van het voor deze doelgroep zo
belangrijke sportmanifestatie. Bij deze willen wij jullie allemaal uitnodigen om op zaterdag en/
of zondag te gaan kijken naar de sportprestaties van deze atleten die door heel de Achterhoek
plaatsvinden. Verder hopen wij jullie allemaal terug te zien tijdens de Ulftse Avondvierdaagse van
dit jaar en hopelijk ook in de aankomende jaren.
Ik wens jullie allemaal veel wandelplezier en hoop dat jullie rekening zullen houden met de
medewandelaars, de omgeving en de natuur!
Ulft, mei 2018
André Smits
1

Bestuursleden
John van Hummel 			

voorzitter, internet / PR

Saskia van de Pavert			

secretaris

Ellie te Pas				penningmeester
Tineke Hilgenga			lid
Koos Lakwijk				lid
Jan Sprenkelder			lid
André Smits				veiligheidscoördinator

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 van woensdag- tot en met vrijdagavond geopend vanaf 18:00 uur.
Op zaterdag is het startbureau geopend voor groepen vanaf 13.00 uur en voor individuelen
vanaf 13:30 uur.
Uitsluitend voor individuele 15 km wandelaars is er de mogelijkheid om van woensdag- tot
en met vrijdagavond al om 17.45 uur te starten.
Startkaarten (en voor groepen ook rugnummerhesjes) dienen dagelijks na afloop te worden
ingeleverd op het startbureau.
Het startbureau is gevestigd in de SSP hal bij de DRU Cultuurfabriek, DRU-laan 2,
7071 MC Ulft
Telefoonnummer startbureau: 06-510 17 001
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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 wandelaars 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 50e 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 startbureau 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 parkeergelegenheid 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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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 51e Avondvierdaagse
STARTBUREAU

Online inschrijven voor individuelen is mogelijk tot en met zondag 20 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 6 JUNI

vanaf 18.00 uur 					
individuelen 		
vanaf 18.00 uur
voor groepen en individuelen			
groepen 5 en 10 km route vanaf 18.05 uur
							groepen 15 km route		vanaf 18.30 uur

DONDERDAG 7 JUNI

vanaf 18.00 uur 					
individuelen 		
vanaf 18.00 uur
voor groepen en individuelen			
groepen 5 en 10 km route vanaf 18.05 uur
							groepen 15 km route		vanaf 18.30 uur

VRIJDAG 8 JUNI

vanaf 18.00 uur 					individuelen			vanaf 18.00 uur
voor groepen en individuelen			
groepen 5 en 10 km route vanaf 18.05 uur
							groepen 15 km route		vanaf 18.30 uur

ZATERDAG 9 JUNI

vanaf 13.00 uur voor groepen			
vanaf 13.30 uur voor individuelen			

groepen alle routes		
individuelen alle routes

vanaf 13.30 uur
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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Groepsvolgorde 5 km.
Nr.

Groepsnaam.

Plaats

1.
2.
3.
4.
5.

Mini-Woelies
Sint Jozefschool 1
De Klimpaal 1
Paulus Kids 1
Sportschool Mills Gym

Ulft
Azewijn
Etten
Gendringen
Ulft

6.
7.
8.
9.
10.

De Hengeltjes
De Wallies
M-Kids 1
Bontebrug 1
Paulus Kids 2

Ulft
Netterden
Megchelen
Silvolde
Gendringen

11.
12.
13.
14.
15

De Hoeksteentjes
Paulus Kids 3
Woelwaters groep 2-3
De Drie Linden
Plakkenberg 1

Gendringen
Gendringen
Ulft
Silvolde
Silvolde

16.
17.
18.
19.
20.

HCOIJ jongste jeugd
Plakkenberg 2
Ulftse Boys 1
Woelwaters groep 3
Oersprong groep 2

Ulft
Silvolde
Ulft
Ulft
Ulft

21.
22.
23.
24.
25.

Plakkenberg 3
Mens & Hond
Mariaschool 1
Oersprong groep 3
Woelwaters groep 4

Silvolde
Silvolde
Ulft
Ulft
Ulft

26.
27.
28.
29.
30.

Oersprong groep 4
Ulft
Mariaschool 2
Ulft
Oersprong groep 5
Ulft
Woelwaters groep 5
Ulft
Gymnastiekvereniging Ulfariet Ulft

31.
32.
33.
34.
35.

Plakkenberg 4
Ulftse Boys 2
Plakkenberg 5
SDOUC De Toekomst
Klimpaal 2

Pauluskids 1

Mariaschool 3

Silvolde
Ulft
Silvolde
Ulft
Etten
De Wallies
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vervolg Groepsvolgorde 5 km.
Nr.

Groepsnaam

Plaats

36.
37.
38.
39.
40.

vv Gendringen pupillen
Plakkenberg 6
SDOUC De Rood-Gelen
Woelwaters groep 7-8
Team Huygens

Gendringen
Silvolde
Ulft
Ulft
Gendringen

Hair by Sabine

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 9 juni op het“Zwarte Plein” toegelaten.
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Groepsvolgorde 10 km.
Nr.

Groepsnaam

Plaats

41.
42.
43.
44.
45.

Power Woelies
Sint Jozefschool 2
Klimpaal 3
M-Kids 2
Walburgiskids

Ulft
Azewijn
Etten
Megchelen
Netterden

46.
47.
48.
49.
50.

De Verstappertjes
Bontebrug 2
Stoffels 6
Plakkenberg 7
De Kippenbende

Silvolde
Silvolde
Gendringen
Silvolde
Silvolde

51.
52.
53.
54.
55.

De Hoekstenen
Oersprong groep 6-7-8
Atletico ‘73
HCOIJ junioren
SToer

Gendringen
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft

56.
57.
58.
59.

Stoffels 7
Klimpaal 4
Stoffels 8
SDOUC De Toppers

Gendringen
Etten
Gendringen
Ulft

61.
62.
63.
64.
65.

Eten bij André
Samenloop voor Hoop
Van alles wat 2.0
HCOIJ
Evers Financiële Dienstverlening

Ulft
Ulft
Gendringen
Ulft
Ulft

66.
67.
68.
69.
70.

Bloembinderij Ad ten Have
Popkoor Different Voices
Studio 28 Huidverbetering
Robben Verf en Wand
Ibink Kaas/kampeerboerderij

Ulft
Gendringen
Ulft
Ulft
Ruurlo

71.
72.
73.
74.
75.

Schuttersgilde Sint Hubertus
Café de Veldmuis
Fanfare Kunst Na Arbeid
UGHV
Wandelvereniging ’t Lup

Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Varsselder
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Groepsvolgorde 15 km.
Nr.

Groepsnaam

Plaats

76

Scouting Gendringen

Gendringen

Scouting Gendringen

Overzicht Inschrijvingen
Inschrijvingen Totaal
- Individueel
- Groepen
Totaal aantal personen

152
79
73
1770

Route 5 km.
Inschrinvingen
Individueel
Groepen
Personen

66
26
40
1072

Route 10 km.
Inschrijvingen
Individueel
Groepen
Personen

72
40
32
670

Route 15 km.
Inschrijvingen
Individueel
Groepen
Personen

14
13
1
28
19

Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018
ACHTERHOEK 2018
De Achterhoek is op 8, 9 en 10 juni 2018 de trotse gastheer van een bijzondere sportieve happening : Special
Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Op de
Special Olympics Nationale Spelen 2018 zijn alle sporters met een verstandelijke beperking welkom, ongeacht niveau of eerdere prestaties. Ruim 2.500 deelnemers doen mee aan 21 verschillende takken van sport. Daarbij krijgen ze steun van heel veel vrijwilligers en coaches.

ONZE SPECIAL OLYMPICS GEDACHTE

Stichting Special Olympics Nationale Spelen 2018 organiseert de Nationale Spelen in opdracht
van Special Olympics Nederland. Juist voor mensen met een verstandelijke beperking is het
belangrijk dat zij zien hoe leuk en waardevol het is om te sporten. Toch is het voor hen niet
vanzelfsprekend om aan sport te doen. Bij de Nationale Spelen kan iedereen mee doen en iedereen kan winnen!
Wij hebben ons zelf allereerst ten doel gesteld om een sportevenement met allure te organiseren in juni 2018. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er meer aandacht wordt gevraagd voor
deze speciale sporters met een verstandelijke beperking. Het vergroten van de naamsbekendheid staat derhalve hoog op onze prioriteitenlijst. Ook na de Nationale Spelen willen wij dat
deze speciale sporters actief kunnen blijven, door blijvende activiteiten en voorzieningen in de
Achterhoek. Iedereen heeft immers recht om te sporten en hierdoor willen wij bijdragen aan een
inclusieve samenleving.

SPECIAL OLYMPICS NEDERLAND

Special Olympics Nationale Spelen worden georganiseerd onder toezicht van Special Olympics
Nederland. Deze organisatie maakt sportevenementen voor mensen met een verstandelijke
beperking mogelijk.
De wereldwijde filosofie van Special Olympics is samengevat in bovenstaande slogan en
gebaseerd op de volgende aspecten:
•
Leren van en plezier beleven aan sport: genieten!
•
Sporten met en tegen anderen van eenzelfde niveau: eerlijke wedstrijden door een
divisioning systeem zodat iedere sporter zijn succesbeleving kan ervaren.
•
Verbeteren van de fysieke gezondheid (conditie, motoriek) en het geven van voorlichting.
•
Evenementen met ‘allure’ volgens vaste richtlijnen wat een Special Olympics evenement
tot een ‘life event’ maakt.
Sport als middel tot:
•
Bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling.
•
Meer zelfvertrouwen en eigenwaarde met emancipatie en empowerment als resultaat.
•
Positieve beeldvorming ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking.
Wil je meer weten over de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018 ga dan naar:
http://www.specialolympics2018.nl
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Route SONS deelnemers 8 juni 2018
De route is 5 km:
Start bij de sporthal De POL
te Gaanderen,
linksaf watertapweg,
rechtsaf Hulleweg,
scherp linksaf Ooijmanlaan,
rechtsaf Wrangelaan,
linksaf Koekendaalseweg,
rechtsaf Dennenweg,
kruising oversteken,
linksaf Vijverlaan,
einde ingang O van sportpark
de Vijverberg.

De route is grotendeels over een verharde zandweg door een natuurlijke omgeving (Koekendaal)
van de gemeente Doetinchem. Hierbij is de verkeershinder minimaal.
Om het wandelen veilig te laten verlopen zijn minimaal 7 verkeersregelaars nodig.
Er is toestemming van de beheerders en de stichting sporthal de Pol om daar te starten.
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Tips van kinderen
"Van tevoren hebben we met gym speciale oefeningen gedaan".
"Ga nooit op nieuwe schoenen. Dan krijg je blaren. Ik loop altijd op stevige, ingelopen schoenen".
"Ik neem altijd een flesje water mee. En iets lekkers, want je krijgt honger van zo'n tocht".
"Het is handig om een rugzak mee te nemen. Daar kan alles in: water, eten, pleisters en een
regenjack."
"Wij doen van tevoren rek- en strekoefeningen, dan krijgen we minder last van spierpijn".
"Het leukste is: heel hard samen zingen. Onze klas heeft een eigen lied gemaakt".
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Plattegronden en routes 5 km.
woensdag 6 juni 2018

De gelopen afstand is 6,57 km
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.

donderdag 7 juni 2018

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
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.
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Plattegronden en routes 5 km.
vrijdag 8 juni 2018

De gelopen afstand is 6,00 km
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
Merellaan
- 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
(uitlopen)
- 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.
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Plattegronden en routes 5 km.
zaterdag 9 juni 2018 - A route ONEVEN

De gelopen afstand is 4,61 km
“ in verband met een ander evenement lopen de
wandelaars niet richting Gendringen”
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 ra Anton
Tijdinklaan
- op rotonde ra
Debbeshoek
- op kruispunt rd
- op rotonde rd
- vervolg Debbeshoek
- op kruispunt rd (2x)
Fr. Daamenstraat
- vervolg Dr. Ariënsstraat
Finish: Zwarte Plein.

zaterdag 9 juni 2018 - B route EVEN

De gelopen afstand is 5,09 km
“ in verband met een ander evenement lopen de
wandelaars niet richting Gendringen”
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

- vervolg Anton Tijdinklaan
- op rotonde ra
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 6 juni 2018

De gelopen afstand is 9,73 km
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

donderdag 7 juni 2018

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 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
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Plattegronden en routes 10 km.
vrijdag 8 juni 2018

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

zaterdag 9 juni 2018

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 ra Anton
Tijdinklaan
- op rotonde ra 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 6 juni 2018

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
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Plattegronden en routes 15 km.
donderdag 7 juni 2018

De gelopen stand is 14,58 km

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.

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
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Plattegronden en routes 15 km.
vrijdag 8 juni 2018

De gelopen afstand is 16.05 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
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Plattegronden en routes 15 km.
zaterdag 9 juni 2018

De gelopen afstand is 10,55 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 Gendringseweg
- ra Vicarisweg
- voorrangsweg oversteken PAS OP
- vervolg Wesenthorstlaan
- bij rotonde la Debbeshoek
- op rotonde rd vervolg Debbeshoek
- op rotonde rd
- vervolg Debbeshoek
- op kruispunt rd (2x) Fr. Daamenstraat
- vervolg Dr. Ariënsstraat
Finish: Zwarte Plein.
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Muziekkorpsen Intocht 2018
		

Harmonie Ulft

Ullft

		

Fanfare K.N.A.

Ulft

		

Schutterij de Eendracht

Ulft

		

Schuttersgilde Sint. Joris

Ulft

		

Schuttersgilde Sint Hubertus

Ulft

		GOV

Gendringen

		

Silvolde

De Kroezenhøkers

		
St. Walburgis Gilde

Netterden

		

Muziekvereniging Fanfare Concordia

Netterden

		

Schuttersvereniging Willem Tell

Silvolde
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Vaak gestelde vragen
•
Waar let de Jury op?
De jury geeft punten voor verschillende onderdelen
Wandelen: het gelijk lopen, ordelijk deelnemen aan het verkeer (sluiten van groepen e.d.)
Algemene indruk: de kleding en gezelligheid binnen de groep
Repertoire en muzikaliteit: variatie in de liedjes, zuiver en in de maat zingen
•
Staan er op alle kruisingen verkeersregelaars?
Nee, helaas is dit niet (meer) mogelijk vanwege onvoldoende beschikbaarheid aan gecertificeerde verkeersregelaars.
U dient zichzelf er te allen tijde ook zelf van te overtuigen dat het veilig is om over te steken. Ook
als er een verkeersregelaar wel/niet aanwezig is!
•

Waarom moet een leid(st)er toch op kruispunten naar voren, terwijl er verkeersregelaars staan?
De leid(st)er is altijd verantwoordelijk voor zijn of haar groep.
Ook verkeersregelaars kunnen dingen over het hoofd zien.
Loop dus voor je groep uit en kijk of het kruispunt daadwerkelijk vrij is.
Zo houd je zelf ook overzicht en verklein je het risico op eventuele ongelukken.
•
Wanneer mogen groepen elkaar inhalen?
Groepen mogen elkaar alleen inhalen buiten de bebouwde kom en in goed overleg met de in te
halen groep.
•

Hoe kan ik het bestuur van de Ulftse Avondvierdaagse bereiken tijdens het
evenement?
Voor dringende zaken: via 06-51017001
Voor opmerkingen, aanvullingen of minder dringende vragen via: het contactformulier van de
website
•

Waarom zijn de afstanden per wandelafstand (5,10 en 15 km) niet elke avond
hetzelfde?
Dit heeft te maken met de korte afstand die op zaterdagmiddag wordt gelopen in verband met
de feestelijk, gezamenlijke intocht.
Het totaal van de vier wandeldagen komt daardoor wel uit op de opgegeven wandelafstand te
weten 4 x 5 = 20 km, 4 x 10 = 40 km en 4 x 15 = 60 km.
•

Waarom wordt eenzelfde straat/straten vaak meerdere keren in de route(s)
opgenomen?
Vanwege de veiligheid van de wandelaar en omdat grote wegen zo weinig mogelijk cq niet
mogen worden bewandeld is het soms noodzakelijk een straat/straten vaker in de route op te
nemen.
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Vrijwilliger worden??
De Ulftse avondvierdaagse wordt mogelijk gemaakt door een vaste groep vrijwilligers. Zonder
hen zou dit geweldige evenement niet mogelijk zijn. Gedurende 4 avonden treden zij onder
andere op als controleur en/of verkeersregelaar.
De controleur kunt u gedurende uw wandeling tegen komen. Zij geven u een stempel op uw
startkaart. Waar ze staan en hoeveel het er zijn, dat weten alleen de controleurs.
Onze verkeersregelaars zijn ervoor om u veilig te laten oversteken bij spoorwegovergangen,
grote kruisingen en andere gevaarlijke punten. Zij zijn er voor uw veiligheid, dus volg hun
aanwijzingen ook op!

OOK VRIJWILLIGER WORDEN?

Lijkt het u leuk om ook mee te werken aan de voorbereiding en organisatie van de Avondvierdaagse?
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die ons team kunnen versterken.
Neem contact met ons op via het contactformulier van onze website of spreek één van ons aan
tijdens de Avondvierdaagse.
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OP WEG NAAR:

5, 6, 7 en 8 JUNI 2019
Warmseweg 27 – 7075 EL Etten
www.tiggelovend-kok.nl
0315-323840

HOOFDSPONSOR ULFTSE AVONDVIERDAAGSE
Wij wensen alle deelnemers en wandelaars van de groep

Bourgondiën Kok Financiële Diensten
veel succes en wandelplezier!
Dr. Ariënsstraat 20 - 7071 AL ULFT
tel.: 0315 - 641881
www.fdbk.nl

 Staalconstructies
 Trappen & hekwerken
 Kunstprojecten
 TurnKeyprojecten
 Dak & Wandconstructies
 RVS

- Contracten met alle verzekeraars
- Direct toegankelijk
Kinderfysio "de Giraf"
Kinder- en fysiotherapie
‘t Goor 9 - 7071 PC Ulft
Mob. 06 - 5101 7001
E-mail: info@kinderfysiodegiraf.nl
www.kinderfysiodegiraf.nl
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