
Start vanuit het Veo-clubhuis naar het 

toegangshek Veo bij het parkeerterrein van 

voetbalvereniging Wilhelmus 

r.a. toegangsweg sportpark Westvliet op 

l.a.  toegangsweg bij verkeersregelaar(s) 

oversteken 

r.d. Westvlietweg, voetpad naast fietspad 

volgen 

r.a.  Westvlietweg en Kerkbrug oversteken 

op aanwijzing van verkeersregelaar(s) 

r.d. Kerkstraat 

l.a. Herenstraat  

r.a. Franse Kerkstraat 

r.d naar Parkweg en bij zebra oversteken op 

aanwijzing van Verkeersregelaar(s). 

l.a   gelijk  parkweg op tot het oude 

politiebureau 

r.a  laan v Nieuwoosteinde 

r.a. Lusthofstraat (langs school) 

l.a.  Laan van Rustenburg 

r.a. Da Costaplein  

l.a. Fietspad op en Bernhardlaan bij zebra 

oversteken op aanwijzing verkeersregelaar(s) 

r.a. Bernhardlaan  vervolgen (langs M2) 

l.a. bij huisnr 63 voetpad op en aan eind pad 

r.a. Carel Vosmaerstraat 

r.a.h. Alberdingk Thijmkade  

l.a.  Prins Bernhardlaan op 

l.a.h. Kon.Julianalaan aan linker zijde 

vervolgen  en na Jumbo 

l.a. Julianaplein op en langs Action 

r.a. Julianaplein vervolgen langs Toko Dapur 

Ibu 

r.a. Julianaplein vervolgen Langs De Beren, 

Sport 2000 en Noony’s   

r.d. Tuyll van Serooskerkestraat oversteken  

r.d. Jonkheer Carel Sternplein naast Corbulo 

College vervolgen 

r.d. Spinozalaan oversteken op aanwijzing 

verkeersregelaar(s)  

r..d.  Park in en bij het tweede pad rechtsaf 

richting Pr.Beatrixlaan   

r.d. Pr. Beatrixlaan oversteken  

r.a. Pr. Beatrixlaan vervolgen 

r.d. Pr. Bernhardlaan bij zebra oversteken 

op aanwijzing verkeersregelaar(s) 

r.d. Pad langs Schellinglaan vervolgen  

r.a. Na brug over broeksloot naar 

Boerenbos  

l.a.h. Pad naar Noordenburglaan en 

oversteken naar Juliana Bernhardpark 

r.a.h. Pad vervolgen naar Parkweg 

r.a. Parkweg oversteken op  aanwijzing van 

verkeersregelaar(s)  

r.d. Park Vreugd en Rust inlopen  

In het park wachten voor vertrek voor het 

laatste deel met Muziekkorps naar het VEO-

clubhuis. Rond 19.45 uur vertrekken wij hier 

volgens de volgende route. 

Loop naar de uitgang van het park aan 

het Oosteinde 

r.a. het Oosteinde op en loop rechtdoor de 

Herenstraat in 

l.a.  Kerkstraat  inlopen (tegenover Kerk) 

r.d. Kerkbrug over, Westvlietweg 

oversteken op aanwijzing verkeersregelaars 

l.a. Westvlietweg, voetpad naast fietspad 

r.d.  toegangsweg sportpark oversteken 

(verkeersregelaar(s)) 

r.a. langs water naar toegangshek Veo, 

parkeerterrein Wilhelmus 

Na afloop kunt U de welverdiende medaille 

ophalen in het VEO-clubhuis
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Let op: U bent verplicht, bij het oversteken van de wegen, waar mogelijk gebruik te maken van de 
oversteekplaatsen en verkeerslichten en, indien aanwezig, de aanwijzingen van de VEO-verkeersregelaars op te 

volgen. Deelname is voor eigen risico.  
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