
STARTPLAATS
SV. Orderbos afdeling Voetbal
Sportpark Orderbos 35, 7313 HN Apeldoorn.

STARTTIJDEN
Maandag 20 tot en met donderdag 23 juni 2022
Individuelen:  5 en 10 km.  18.15 - 19.00 uur
Groepen:  10 km.   18.15 - 19.00 uur
Groepen:  5 km.   18.15 - 19.00 uur

SLUITINGSTIJD STARTBUREAU: 21.00 UUR

AFSTANDEN
+ 5 km per dag (totaal + 20 km)
+ 10 km per dag (totaal + 40 km)
Advies: pas vanaf 8 jaar meelopen op de 10 km.

INSCHRIJFGELDEN
Voor alle leeftijden: € 5, pp.
Betaling op NL81 RABO 0103 1275 42, 
t.n.v. St. Apeldoorns Wandelcomité te Apeldoorn, 
onder vermelding van de naam van de individuele 
deelnemer of (school)groep.

Aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgelden, 
om welke reden dan ook, kan niet worden voldaan.

INSCHRIJVINGEN
1 mei t/m 5 juni via www.awc-avond4daagse.nl

NA-INSCHRIJVING
Maandag 20 juni 2022 vanaf 16.00 uur tot 18.30 uur in
het Clubgebouw S.V. Orderbos.
Het inschrijfgeld wordt dan verhoogd met € 1,50 p.p.

HERINNERINGEN
Bij volbrengen van de avondvierdaagse ontvangt men de 
1e t/m de 10e keer een medaille, daarna een cijfer.

WANDELBOEKJES
Deze dienen op de eerste wandelavond te worden 
ingeleverd en worden op woensdag teruggegeven. 
Nieuwe boekjes zijn bij het startbureau verkrijgbaar

INLICHTINGEN
Via onze website: www.awc-avond4daagse.nl, 
email naar info@awc-avond4daagse.nl of
Dhr. A. Souren, telefoon 06 20283978
Dhr. J. Achterkamp, telefoon 06 22305201

BELANGRIJK
Door deel te nemen aan de Avondvierdaagse, 
georganiseerd door het Apeldoorns Wandel Comité, 
onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften 
van de KWBN en aanwijzingen van verkeersregelaars, 
offi cials en politie autoriteiten.

MEDISCHE VERZORGING
Gedurende de gehele avondvierdaagse zal het Rode Kruis 
afdeling Apeldoorn haar medewerking verlenen.

RUSTPLAATSEN GROEPEN
Auto’s mogen de rustplaatsen voor groepen in het bos 
bereiken. Routes naar deze plaatsen zijn op te vragen via 
mail naar info@awc-avond4daagse.nl

INTOCHT
Donderdag 22 juni 2022
Start op de laatste avond is bij SV Orderbos.

Vanaf Joost van Den Vondellaan vertrekt de intocht met 
diverse muziekkorpsen om 19.45 uur. 

Route: Waltersingel - John F. Kennedylaan - 
Henri Dunantlaan - Asselsestraat - Sportpark Orderbos.

DATA VOOR VOLGEND JAAR:
19, 20, 21, 22 JUNI 2023

www.facebook.com/
avond4daagseorderbos

Het leukste 

uitje bij jou 

in de bUU rt!

Sleutelbloemstraat 71 D, 7322 AJ Apeldoorn
055-2033033 | www.monkeytown.eu

HET LEUKSTE EN STOERSTE INDOOR 

TRAMPOLINEPARK IN NEDERLAND

Christiaan Geurtsweg 11
7335JV Apeldoorn

06-10569800
apeldoorn@streetjump.eu
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