AVONDVIERDAAGSE
MAARTENSDIJK 07 t/m 10 juni 2022
GEORGANISEERD DOOR DE STICHT GOOISE WANDELSPORT BOND

10 Km, Woensdag 08 juni 2022, Start 18.00 uur.
Vanuit Dijckstate linksaf tussen hekken door.
Rechtdoor langs Dijckstate de Merellaan in. Aan het
eind via zebrapad Nachtegaallaan oversteken.
Rechtsaf en aan het einde Dorpsweg oversteken en
fietspad ( =Vuurschepad) richting Hollandsche
Rading op. Einde fietspad rechtdoor = Sparrenlaan.
Bij Spoorlaan rechtsaf. Rechts aanhouden
Oosterspoorlaan in. Aan het einde rechtsaf
Vuursche Dreef in. Bij de T splitsing van de
Vuursche Dreef met de Karnemelkseweg (bij
paddenstoel) de vuursche dreef blijven vervolgen
met de bocht naar links en daarna naar rechts.
Even na restaurant “De Paddenstoel” bij
paddenstoel 21780 linksaf. Blijf het fietspad volgen
tot paddenstoel 20024. Hier rechtsaf en bij
paddenstoel 20023 weer rechtsaf. Ga bij
paddenstoel 21118 rechtdoor tot tweede slagboom
aan de linkerkant van de weg en aanduiding “Maartensdijkse Bos”. Ga op deze kruising linksaf en
passeer de slagboom de Aanlegsteeg op. Aan het eind van de Aanlegsteeg bij Dorpsweg rechtsaf
(links van de weg gaan lopen). Bij Koningin Julianalaan linksaf. Bij Marijkelaan rechtsaf naar eindpunt
Dijckstate.

5 Km, Woensdag 08 juni 2022, Start 18.15 uur.

Vanuit Dijckstate linksaf tussen hekken door. Rechtdoor langs
Dijckstate de Merellaan in. Aan het eind via zebrapad
Nachtegaallaan oversteken. Rechtsaf en aan het einde Dorpsweg
oversteken en fietspad ( =Vuurschepad) richting Hollandsche
Rading op. Einde fietspad rechtdoor = Sparrenlaan. Bij Spoorlaan
rechtsaf. Rechts aanhouden Oosterspoorlaan in. Aan het einde
rechtsaf Vuursche Dreef in. Bij Dennenlaan rechtsaf en aan het
einde linksaf fietspad (=Vuurschepad) richting Maartensdijk op.
Aan het einde van het fietspad Dorpsweg oversteken en rechtdoor
Nachtegaallaan in. Bij zebrapad Nachtegaallaan oversteken en
rechtdoor via hekken naar eindpunt Dijckstate.

Loop op het voetpad, anders rechts van de weg (tenzij anders vermeld)
- Meldt u altijd aan en af in Dijckstate aan het begin en einde van de tocht
- Gooi afval in de te verkrijgen zakken
De organisatie is steeds bereikbaar in Dijckstate, mobiel 06-33565299 of
www.avdmaartensdijk.nl

VOOR DINSDAG ZOZ

