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Ter gelegenheid van de 60ste 
wandelavondvierdaagse in Helmond is er een 

leuke film gemaakt, hierin is te zien hoe de 
wandelavondvierdaagse voorheen verliep en hoe 

het er nu aan toe gaat.  
 

zie www.wandelvierdaagsehelmond.nl/film 
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Wandelavondvierdaagse 
Helmond – Mierlo Hout- Stiphout – Brouwhuis/Rijpelberg 

 

18 – 19 – 20 – 21 mei 
 

INFOBOEKJE 
www.wandelvierdaagsehelmond.nl 

http://www.wandelvierdaagsehelmond.nl/film
http://www.wandelvierdaagsehelmond.nl
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De bloemenintocht 2022:  
 
Verzamelen op het veld aan de Lorentzstraat, Pres. Rooseveltlaan. 
 
Vóór aanvang van de bloemenintocht worden de scholen en verenigingen 
verzocht zich op te stellen op het fietspad bij het grasveld van de Lorentzstraat. 
Van daaruit gaan we 
LA Christiaan Huygenslaan 
RA Boerhavenlaan 
LA van Leeuwenhoeklaan 
RA Warandelaan 
LA van Stolenberglaan ! LA Prins Hendriklaan ! 
LA fietspad volgen ! 
Oversteken verkeersregelaars ! 
Fietspad volgen Traverse ! Voetpad naast Speelhuis ! 
RA Kromme steenweg ! 
LA fietspad Boscotondo 
(waar door een delegatie van het college van Burgemeester en Wethouders het 
bloemendefilé afgenomen wordt. 
Ter afsluiting worden de groepsherinneringen uitgedeeld. 
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Datum 2023 
De 62e Helmondse 

Wandelavondvierdaagse wordt in 2023 
gehouden van  

7 juni t/m 10 juni 

Aansprakelijkheid 

  
Het Groot-Comité der Helmondse Wandelavondvierdaagse alsmede de diverse 
startbureaus kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden, voor schade 
en of diefstal van goederen, dan wel enig persoonlijk letsel. Meedoen aan de 
Helmondse Wandelavondvierdaagse geschiedt geheel op eigen risico. 
  
 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, 
beslist het Groot-Comité der Helmondse 

Wandelavondvierdaagse, of de leiding van het betreffende 
startbureau. 
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Secretariaat 

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het 
secretariaat: 

Ton Philippart Nemerlaerhof 43 5709 NJ Helmond 
� 06-51264337  na 18:00 uur 

� secretariaat@wandelvierdaagsehelmond.nl 
www.wandelvierdaagsehelmond.nl 

  
Voor informatie over één startbureau gelieve contact op te nemen met 

betreffende contactpersoon. 
  

Helmond 

Speeltuin Leonardus, Mgr. Swinkelsstraat 24 
 
Contactpersonen: 
 Mevr. P. van de Nieuwenhof-Lefko …………..� 06-39218625 
  
 
Inschrijven voor de 5  en 10 km:   
 
Donderdag   12 Mei.........................18.00 - 20.00 uur 
  
Vertrektijden: 
Woensdag 18 Mei t/m  Vrijdag 20 Mei : 
10 km...................... 18.00 uur 
  5 km ...................... 18.30 uur 
Zaterdag 21 Mei : 
10 km...................... 12.00 uur 
  5 km ...................... 13.00 uur 
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het verzamelpunt bij de Lorentzstraat gebruikt kan worden. Men dient het afval hierin 
te verzamelen en deze zakken bij de uitgang neer te leggen. Tijdens de mars langs de 
Warande is het ten strengste verboden om op de weg ( De Kluis) langs het dierenpark 
te gaan staan met consumpties tot aan het veld. In verband met de veiligheid wordt 
iedereen verzocht om op het veld te gaan staan of in de componistenwijk in de 
volgende straten: Schubertlaan, Mozartlaan, Bachlaan en eventueel Ravelplein ( bij de 
Wilhelminaschool (zie kaartje) Ook hier geldt, dat deze plaatsen netjes achtergelaten 
dienen te worden en er dient opgelet te worden dat de tuinen en openbaar groen niet 
vernield worden. Indien men toch langs de Warande gaat staan vanaf de 
AarleRixtelseweg tot aan het veld, dan wordt men verwijderd. 
Let op dat u op tijd op het verzamelveld bent: de bloemenintocht 
start om 14.30 uur !! 

In het zwart omkaderde gedeelte 
kunt u gaan staan met consumpties e.d. 

Daarbuiten wordt u verwijderd. 

mailto:secretariaat@wandelvierdaagsehelmond.nl
http://www.wandelvierdaagsehelmond.nl
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Begeleiding: 
Kinderen t/m 12 jaar mogen alleen onder begeleiding deelnemen aan de wandelingen 
van 15 km. Wanneer hiervoor geen begeleiding aanwezig is, wordt de te lopen 
afstand automatisch teruggebracht tot 10 km. Dit heeft uiteraard voor de prestatie 
geen gevolgen en behoud men het recht op een medaille. 
  

E.H.B.O. en controlepunten: 
Het Groot-Comité van de Helmondse Wandelavondvierdaagse draagt zorg voor de 
E.H.B.O. en controleposten. De E.H.B.O.-ers zijn herkenbaar aan een hesje met 
E.H.B.O. De controleposten zijn meestal herkenbaar aan een oranje hesje of vlag.  
  

Verkeersvoorschriften: 
�  Alle deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersvoorschriften, 

alsmede de aanwijzingen op te volgen, die door de leiding, verkeersregelaars 
of politie gegeven worden. 

�  Het is ten strengste verboden om aan beide zijden van de weg te lopen. 
�  Indien mogelijk dient men ten alle tijden gebruik te maken van de eventuele 

aanwezige trottoirs. 
�  Het overige verkeer dient een onbelemmerde vrije doorgang te genieten. 
�  De natuurlijke begroeiing langs de routes alsmede tuinen bij woningen en 

gemeenteplantsoenen, mogen op generlei wijze beschadigd worden. 
 

Verkeersregelaars: 
Daar waar het nodig is wordt door de organisatie gezorgd voor zogenaamde 
“Verkeersregelaars”. Deze verlenen assistentie bij het oversteken. Aanwijzingen van 
deze Verkeersregelaars dienen ten alle tijden opgevolgd te worden. Zij zijn  
herkenbaar aan het landelijk voorgeschreven verkeersregelaars tenue 

Reclame en demonstraties: 
Het is de wandelaars niet toegestaan om in welke vorm dan ook reclame te voeren 
voor commerciële doeleinden. Tevens is het ook ten strengste verboden om tijdens 
de Wandelavondvierdaagse te demonstreren tegen derden, zoals de overheid, 
groeperingen, etnische minderheden ed. 
  

Hardlopen: 
Slechts marcheren, wandelen of snelwandelen is toegestaan. Hardlopen is derhalve 
verboden en kan tot uitsluiting leiden van verdere deelname. 
  

Verstrekken van consumpties: 
Indien er door scholen en verenigingen en groepen tijdens de 
Wandelavondvierdaagse consumpties verstrekt worden onderweg, dient dit altijd te 
gebeuren aan die zijde van de weg waar gelopen wordt. Dus niet oversteken.  De 
verzamelplaatsen dienen weer netjes achter gelaten te worden en eventueel afval 
dient meegenomen te worden, dan wel opgeruimd te worden. Op zaterdag wordt op 
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Mierlo-Hout 
Gemeenschapshuis de Geseldonk, Cederhoutstraat  44       tel:0492-537495    
  
Contactpersonen: 
Dhr. E. de Greef ……………………...…� 06-54684560  
Dhr. H. Meeuwsen………………...….� 06-30040237 
 
Inschrijven  voor de 5 en 10 km: 
Vrijdag 13 Mei  …… 19.00 - 20.00 uur 
 
Vertrektijden: 
Woensdag 18 Mei  t/m  Vrijdag 20 Mei : 
10 km ...................... 18.15 uur 
5 km ........................ 18.30 uur 
Zaterdag 21 Mei : 
10 km ...................... 12.00 uur 
5 km ........................ 12.30 uur 
  

Stiphout 
Blokhut bij de “Oude Toren”, van Brugghenstraat 41 
 Contactpersonen: 
Mvr. Debby Verhees………………..….….. � 06-23393858 
 
Inschrijven voor de 5 en 10 km: 
Vrijdag  13 Mei  .......  19.00 – 19.30  uur  
 
Vertrektijden: 
Woensdag 18 Mei  t/m vrijdag 20 Mei : 
10 km ...................... 18.15 uur 
  5 km ...................... 18.30 uur 
Zaterdag 21 Mei : 
10 km ...................... 12.15 uur 
  5 km ...................... 12.30 uur 
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Brouwhuis/ 
Rijpelberg 

 
 
 
Rijpelberg: Gemeenschapshuis  “de Loop”, Peeleik 7 …� 0492-511735 
  
Contactpersoon: 
Dhr. T.Philippart…………………………...  � 06-51264337 
Dhr. F Vink        ……. …………………….   �06-29571956     
 

LET OP DIT JAAR VANUIT DE LOOP!!!! 
 
Inschrijven voor de 5 -10 en 15 km in” de Loop”: 
Donderdag 12 Mei…… 19.00 –20.00 uur 
  
Vertrektijden : 
Woensdag 18 Mei t/m vrijdag 20 Mei : 
15 km ...................... 18.15 uur 
10 km ...................... 18.15 uur 
  5 km ...................... 18.30 uur 
Zaterdag 21 Mei : 
15 km ...................... 11.45 uur 
10 km                          12.00 uur 
 

Attentie: 
De wandelaars van de 5 km uit 

Brouwhuis/Rijpelberg vertrekken op 
zaterdag om 13.00 uur vanaf de 

Speeltuin Leonardus 
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Deelname & inschrijfgeld 

  
Deelname staat open voor iedereen, op elke afstand, Men kan zowel individueel 
deelnemen als in groepsverband. 
Voor deelname is inschrijfgeld verschuldigd. 
Voor de Helmondse Wandelavondvierdaagse 2022 gelden de volgende bedragen: 
Bij voorinschrijving:……………. € 3,= 
Op de eerste marsdag:………….. € 3,50 
 
 
Uiteraard gelden deze bedragen per persoon. 
  

Reglement 

Vrijstelling: 
In overleg met de leiding van het betreffende startbureau, mag men ten hoogste één 
marsavond verzuimen. Deelnemers die lid zijn van een muziekkorps, fanfare of 
drumband en als zodanig deelnemen aan de bloemenintocht, hebben bij voorbaat al 
toestemming om de voorgeschreven mars op zaterdag te verzuimen. 
  

Groepsherinneringen en medailles: 
Aan iedere betalende deelnemer wordt een herinneringsmedaille gegeven. Aan 
groepen van minimaal 20 personen, zoals scholen en verenigingen, wordt bovendien 
een groepsherinnering gegeven. 
Scholen en verenigingen worden als één zelfstandig geheel beschouwd. 
Bij de uitreiking van de medailles krijgt u ook voor uw groep, vereniging of school een 
kaartje voor de groepsherinnering. Dit jaar worden de groepsherinneringen 
uitgedeeld bij inlevering van dit kaartje op het podium tijdens het bloemendefilé op 
het Frans Joseph van Thielplein (Boscotondo) 

  

Startbewijs: 
Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving een startbewijs, welke recht geeft op een 
routebeschrijving voor die dag. Aan het einde van de dag meldt men zich af bij het 
startbureau en ontvangt men het startbewijs voor de volgende avond. Groepen, 
scholen en verenigingen ontvangen per afstand één startbewijs. Ook hier geldt, dat 
men zich na de wandeling in het startbureau af moet melden. Men krijgt dan ook het 
startbewijs voor de volgende avond. 


