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De Schiedamse Avondvierdaagse 2019, het wandelevenement voor
jong en oud, gaat dit jaar weer van start van 17 t/m 21 juni, met
maandag 17 juni als inhaalavond als u één van de andere avonden
verhinderd bent. 4 avonden gezellig een route van ongeveer 5 km
wandelen door Schiedam waarbij iedereen op de laatste avond beloond wordt met een mooie Avondvierdaagse Medaille. In deze flyer
vind u de nodige informatie over deze wandelweek.

Voorinschrijven kan in de twee weken voorafgaand aan de Avondvierdaagse, dus van 3 t/m 15
juni. Maandag 17 en Dinsdag 18 juni kan er ook nog ingeschreven worden op het startbureau.
Het inschrijfgeld is als volgt:
Individueel: €5,25
Groepsverband: €4,75 pp
Na-inschrijven 17/18 juni: €5,50
Inschrijven kan Online op de website van Stichting Promotie Schiedam, www.sdam.nl. Via de
uitagenda komt u op de inschrijfpagina voor de Avondvierdaagse. Ook kunt u inschrijven bij het
I-Punt Schiedam aan de Lange Kerkstraat in Schiedam-Centrum tijdens reguliere openingstijden. Groepen kunnen niet online inschrijven, maar alleen bij het I-Punt Schiedam.

WWW.SCHIEDAMSEAVONDVIERDAAGSE.NL

De locatie is dit jaar het nieuwe onderkomen
van Voetbalvereniging SVV Schiedam. Het
Startbureau is gevestigd in de nieuwe kantine van de voetbalclub in Sportpark Harga in
Schiedam.

Deelname staat open voor iedereen, zowel individueel
als in groepsverband. Een groep vormen kan vanaf 10
personen of meer. Na voltooiing van de Avondvierdaagse wordt iedere wandelaar beloond met de
KWBN Avondvierdaagse Medaille. Ook kunt u deze
editie weer bij laten schrijven in uw wandelboekje als u
deze in uw bezit heeft.

Elke avond wordt er vanuit het startbureau
gestart. Maandag t/m Donderdag starten
we om 18:30 en op Vrijdag starten we op
een tijd die de leiding nodig acht om het
laatste stukje route met muziekbegeleiding in goede banen te laten verlopen.

Diverse vrijwilligers begeleiden u tijdens deze Avondvierdaagse. Zij staan voor u klaar
voor al uw vragen en helpen u op weg. Elke
avond is er ook EHBO personeel aanwezig
en wordt uw veiligheid gegarandeerd door
diverse verkeersregelaars en handhavers.
Samen met deze grote groep vrijwilligers
zorgen we ervoor dat het een leuke sportieve week wordt.

In verband met de plaatselijke gemeentelijke verordeningen mogen er op de uitgezette route geen krijtpijlen aangebracht worden. Het is dus van groot belang de routebeschrijvingen van elke dag goed door te nemen en te blijven
volgen. Op de meest moeilijke plekken staan begeleiders die u de juiste weg kunnen wijzen. Wees voorzichtig met
het oversteken van kruispunten met of zonder stoplichtinstallaties en houd u altijd aan de geldende verkeersregels.
Op de meest kritieke punten staan verkeersregelaars die u helpen oversteken. Houd u zich strikt aan de regels en
aanwijzingen van de begeleiders, verkeersregelaars, handhavers en overige vrijwilligers.
De organisatoren van de Avondvierdaagse verzoeken de wandelaars om zich bij de startplaats en op de route netjes en rustig te gedragen.

Voor meer informatie kijk op onze website en facebookpagina
of stuur een email naar info@schiedamseavondvierdaagse.nl
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