Bij problemen bellen: 06-49182961
Er is EHBO aanwezig!
Deelname is op eigen risico!

Route Meerstad - 5km
Donderdag 2 juni 2022
Vertrek 18:30 uur
Wandelaars, graag zoveel mogelijk links van de weg lopen en daar, waar mogelijk is, gebruik
maken van fietspaden of secundaire wegen. Er mogen niet meer dan 2 personen naast
elkaar lopen.
1. Vanaf het terras van het StrandHuis Meerstad aan de Waterviolier lopen naar het
Oeverpad.
2. Aan het einde van de Waterviolier rechtsaf het Oeverpad op.
3. De eerste afslag rechtsaf over het Oeverpad zodat je langs het water blijft lopen.
4. Het Oeverpad volledig volgen langs het water tot het Park Meerstad.
5. Aan het einde van het Oeverpad rechtsaf Park Meerstad, je loopt nu het Zijlpad op.
6. Loop over het Zijlpad, neem na de brug de afslag naar rechts het strand op.
7. VERGEET NIET AF TE STEMPELEN OP HET STRAND NAAST HET ZIJLPAD. Dit
is ook het pauze punt.
8. Loop vanaf het strand weer terug naar het Zijlpad. Neem de afslag rechtsaf.
9. Aan het einde van het Zijlpad in het Park linksaf de houten trap op. Je steekt hier dus
het fietspad over.
10. Volg het grindpad en hou rechts aan totdat je bij de Vossenburglaan uitkomt.
11. Ga linksaf over het onverharde pad langs het water (de brug is hier nog niet
gebouwd.)
12. Sla linksaf weer het grindpad op het park in.
13. Ga bij de T splitsing op het grindpad naar rechts.
14. Bij de volgende T splitsing naar links.
15. Loop vervolgens het hele grindpad af totdat je weer bij het Zijlpad uitkomt.
16. Op het Zijlpad sla je rechtsaf richting het Oeverpad.
17. Ga aan het einde van het Zijlpad in Park Meerstad linksaf het Oeverpad op.
18. Volg het Oeverpad volledig langs het water totdat je bij de Waterviolier uitkomt.
19. Sla aan het einde van het Oeverpad linksaf en loop zo de Waterviolier op.
20. Loop op de Waterviolier volledig door tot het StrandHuis Meerstad, dit is het eindpunt.
21. Vergeet niet af te stempelen bij de finish!

De Avond4daagse wordt mede mogelijk gemaakt door:

COOP van der Luit
Groente en Fruithandel Weening (op vrijdagen op plein)
OGHS
VV Harkstede
Het Strandhuis te Meerstad

