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Hallo allemaal,

Leuk dat jullie weer meelopen tijdens de Nh1816 Wandel4daagse Langedijk! 

Het thema van dit jaar is ‘Sport’. Laat de laatste dag van de wandelvierdaagse jouw favoriete sport of 

sportclub zien door jouw sport/club tenue te dragen of op een andere manier te promoten!

Wandelen voor Jeugdfonds Sport en Cultuur Langedijk

Dit jaar is een goed doel gekoppeld aan de Wandel4daagse Langedijk. Samen zamelen we zo veel 

mogelijk geld in voor het ‘Jeugdfonds Sport en Cultuur’. Een sportfonds voor kinderen uit gezinnen 

die onder meer om fi nanciële redenen niet kunnen sporten. Deze actie is bedoeld voor kinderen uit 

Langedijk en jij kan erbij helpen het donatiebedrag te verhogen.

Samen de schouders eronder

De kinderen op de Langedijker basisscholen hebben geld ingezameld voor dit mooie goede doel. Het 

resultaat van deze opbrengst wordt op de eerste wandeldag bekendgemaakt. Draag ook een steentje 

bij door bijvoorbeeld deel te nemen aan de loterij op de 1e, 3e of 4e dag van de vierdaagse met kans 

op leuke prijzen. Heb je lege fl essen, neem deze dan mee naar de start van de vierdaagse en lever ze 

hier in. Naast de opbrengst van de loterij, tellen we ook het statiegeld op bij de donatie. De laatste dag 

wordt het totaalbedrag van de donatie bekendgemaakt. Hoofdsponsor Nh1816 Verzekeringen draagt 

dit goede doel samen met ons een warm hart toe en zal dit bedrag aanvullen met een extra donatie! 

Vóór het fi nalestukje van de Wandel4daagse is er op het schoolplein van de Wijde Veert een offi ciële 

overhandiging van de donatie aan een afgevaardigde van het Jeugdfonds.

Aandachtspunten tijden de Wandel4daagse

• Bij ernstige gevallen, bel 112 en stel de organisatie op de hoogte via 0226-313264.

• EHBO nodig onderweg? Bel de organisatie via 0226-313264.

• Vermist of verdwaald kind onderweg? Bel de organisatie via 0226-313264.

•  Loop zo veel mogelijk op de stoep als deze aanwezig is of aan de linkerkant van de weg tenzij 

anders aangegeven.

• Maak gebruik van oversteekplaatsen en volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

• Hou rekening met omwonenden en medeweggebruikers.

• Respecteer eigendommen van anderen.

• Neem afval mee.

We maken er met zijn allen weer een mooi wandelfeest van en hopen dat 

jullie samen met ons een steentje willen bijdragen aan het goede doel.

Namens de organisatie, veel wandelplezier!



  

Dinsdag (Start 18.15 uur) vanaf Sporthal Geestmerambacht.

1 Vanuit de sporthal LINKSAF de Dr Wilminkstraat op, LINKSAF het fi etspad op.

2   Na het verzorgingshuis, RECHTSAF de Oostelijke randweg op over het voetpad.

Dan RECHTSAF het voetpad op bij de Machinesloot (dit is echt de sloot aan uw rechterhand).

3  Einde voetpad LINKSAF de Cederlaan in. Deze blijven volgen, tot de Elzenlaan.

4 LINKSAF de Elzenlaan op. Elzenlaan volgen. RECHTSAF naar de Olmenlaan.

5 LINKSAF het bruggetje over naar de Berkenhof.

6 LINKS aanhouden, de Wilgenlaan oversteken, RECHTDOOR op de Iepenlaan.

7  Einde RECHTSAF de Kastanjelaan op.

8 RECHTSAF het voetpad op (bij het speeltuintje, linkerkant langs het meertje).

9  Einde, op de Wilgenlaan LINKSAF (op de stoep blijven).

10  Einde van de Wilgenlaan, LINKSAF de Lindenlaan op (op de stoep blijven).

11   Op de kruising RECHTSAF de Kastanjelaan inlopen (LET OP!!! Lindenlaan 

oversteken).

12  In de bocht LINKSAF het voetpad langs de Dansschool.

13  RECHTSAF de Dorpsstraat oplopen. (blijf rechts van de weg), RECHTSAF de 

Tulpenstraat in.

14   De Tulpenstraat tot de Dr. Wilminkstraat uitlopen, RECHTSAF het voetpad op 

de Dr. Wilminkstraat, oversteken bij de voetgangersoversteekplaats richting de 

Sporthal.

 Hier afstempelen en de traktatie ophalen.
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Woensdag (Start 18.15 uur)
Parkeren bij Winkelcentrum. Beginpunt schoolplein Phoenix/Koolvlet, 
eindpunt Museum Broekerveiling.

1   Start op het schoolplein van de OBS De Phoenix/RKBS De Koolvlet aan de 

Keppelsloot in Broek op Langedijk. Vanaf het schoolplein van de Phoenix 

RECHTSAF de Keppelsloot op en daarna de Zandsloot op langs de kinderopvang.

2  Bij einde RECHTSAF fi etspad op. 

3   Fietspad doorlopen tot aan de rotonde. RECHTDOOR en LINKSAF de rotonde 

oversteken. En gelijk  RECHTSAF het fi etspad op.

4  LET OP oversteek Mandepad, hier geen verkeersregelaars. Loop RECHTDOOR

naar de volgende rotonde.

5   Bij rotonde Papenhorn (tegenover LAY’S), hier eerst oversteken en LINKSAF over 

de stoep.

6   1e weggetje (doodlopend) RECHTSAF, bij doorsteek LINKSAF richting Dijk.

7  Op Dijk RECHTSAF. Doorlopen tot aan Wilhelminastraat, hier LINKSAF.

8  Uitlopen tot einde LINKSAF Prins Hendrikkade op.

9   Doorlopen tot Havenplein (stempelpost). Bij verkeersregelaars oversteken naar 

de stempelpost.

10   Na stempelpost op kruising RECHTSAF Dorpsstraat op, blijf aan de linkerkant 

lopen.

11  Doorlopen tot aan de Wup, hier LINKSAF.

12  Aan het einde RECHTSAF, bruggetje over en loop het Mat op.

13   Einde het Mat, RECHTSAF de Dubbele Buurt op. Met bocht mee naar LINKS en

RECHTS, uitlopen tot aan Dorpsstraat.

14   LINKSAF Dorpsstraat op en na café restaurant Marktzicht LINKSAF bruggetje 

van museum Broekerveiling over.

15  Loop door het museum en meld je af bij het eindpunt.



  

Donderdag (Start 18.15 uur) vanaf Sporthal Geestmerambacht.

1   Vanaf de sporthal RECHTSAF over de parkeerplaats en gelijk RECHTSAF

het voetpad op, dit is de Dr.Wilminkstraat, gaat over in de Dahliastraat.

2 LINKSAF de Rozenstraat in. 

3  Einde LINKSAF naar de Violenstraat.

4 RECHTSAF de Tulpenstraat op.

5 RECHTSAF bij de Dorpsstraat en volgen tot de Oosterstraat.

6 RECHTSAF naar de Oosterstraat.

7  Einde van de Oosterstraat de Kerklaan oversteken en LINKSAF op voetpad.

8   Langs de speelweide lopen, met bocht mee naar rechts naar de 

Louise de Colignystraat.

9  Einde RECHTDOOR oversteken naar de Anna van Saksenstraat.

10  Vóór de bocht, RECHTSAF het voetpad op.

11  RECHTDOOR tot einde, klein stukje naar RECHTS, dan LINKSAF op voetpad 

tussen de speelvelden door.

12  Einde van het voetpad komt op de Hulststraat. Op de Hulstraat RECHTSAF.

13 LINKSAF de Seringenstraat op, goed aan de kant blijven lopen.

14 LINKSAF naar de Anemomenstraat.

15  Einde LINKSAF Dahliastraat op.

16  RECHTDOOR de Tulpenstraat oversteken, LINKSAF naar de Sporthal 

en afmelden.
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1 Vanuit de Sporthal Geestmerambacht RECHTSAF de Dokter Wilminkstraat in.

2 LET OP!!! De Tulpenstraat oversteken. RECHTDOOR de Dahliastraat op.

3  (Let op Hortentiastraat oversteken!!) De weg gaat over in de Kerklaan/

Charlotte de Bourbonstraat.

4 Volg de Charlotte de Bourbonstraat RECHTDOOR, via een klein stukje 

 Juliana van Stolbergstraat tot aan de Oranjestraat.

5 Sla LINKSAF de Oranjestraat in én DIRECT LINKSAF de Langestraat in.

6 Vervolg de Langestraat tot het einde en dan via het bruggetje naar de 

 Dorpsstraat.

7   Op de Dorpsstraat LINKSAF en passeer hierbij Bakkerij Jonker 

 (Traktatie met bonnetje).

8  Sla gelijk RECHTSAF na Drogisterij John & Ans richting Voorburggracht.

9   Steek over op het zebrapad ga LINKSAF en gelijk weer RECHTSAF

de Raadhuisbuurt op.

10  Steek aan het einde van de straat de straat over en sla LINKSAF

het Fransepad op.

11   Je passeert hier basisschool De Wijde Veert waar de stempelpost 

en verzamelpost op het schoolplein te vinden zijn. 

12   Steek nadat je bij de stempelpost bent geweest de 

voorburggracht over naar de Tulpenstraat.

13   Tulpenstraat vervolgen tot aan het kruispunt, sla 

RECHTSAF de Dr. Wilminkstraat in en hierna 

LINKSAF naar de Sporthal en daar kun je 

jezelf weer afmelden.

Vrijdag (Start 19.00 uur) vanaf Sporthal Geestmerambacht.
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Ook tijdens het wandelen uw verzekerings-
informatie binnen handbereik.

Informatie & downloaden

VERZEKERINGAPP.NL
Download voor

Apple iOS
Download voor

Android

Al uw gegevens overzichtelijk bij elkaar in Mijn dossier

Groene kaart(en) digitaal beschikbaar

Alle contactgegevens van uw verzekeringsadviseur

Noodhulpnummer binnen handbereik

Eenvoudig schade melden

Vind eenvoudig het dichtstbijzijnde (ruit)schadeherstelbedrijf

Schade- en betalingsoverzicht

VOORDELEN VAN DE VERZEKERINGAPP

De VerzekeringApp


