
 
 
 
 
 
 

62e  Jeugd 4-daagse  Ottersum  2019 
 Georganiseerd door Stichting 
 Kindervakantiewerk Ottersum 
 
Dit jaar organiseert Kindervakantiewerk Ottersum alweer voor de 62e keer de Jeugd 4-daagse in 
Ottersum. Net als voorgaande jaren zal het ook dit jaar weer een groots festijn worden, vorig jaar 
liepen er weer veel kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s mee! Onderstaand tref je de 
wandelinformatie aan met hierin alles wat je wilt weten. 
 
W A N D E L I N F O R M A T I E 
 
Data : : 26, 27, 28 en 29 juni 2019 
 
Afstanden : 2 ½, 5, 10 en 15 kilometer 
 
Inschrijving : Vanaf 29 mei a.s. bij Arts bakkers van hier te Ottersum en Gennep. 
   Woensdag 26 juni vanaf 16.15 uur bij de start aan de Brink. 
 
Inschrijfgeld : € 5,- per persoon (Incl. versnaperingen en medaille) 
    
Sponsorkaart : € 4,- per kaart. De sponsorkaart kan gekocht worden door mensen die 

als ‘begeleider’ mee lopen (ouders, opa’s, oma’s enz.) De kaart geeft 
recht op alle versnaperingen die onderweg worden uitgedeeld maar 
geeft geen recht op de medaille. Daarnaast kan de kaart gekocht 
worden voor mensen die de jeugdvierdaagse wil sponsoren.  

 
Start :  Iedere dag vanaf de Brink Ottersum. 
   De 15 km wandelaars vertrekken om 16.45 uur      Zat: 12.15 
   De 10 km wandelaars vertrekken om 17.15 uur      Zat: 13.00 
   De   5 km wandelaars vertrekken tussen 17.30 uur en 17.45 uur.     

Zaterdag vertrekken de 5 km wandelaars om 13.30 
   De 2 ½ km wandelaars vertrekken om 18.00 Finish rond 19.15 
   uur zaterdag start: 15.15  
    
Rustplaatsen : De wandelaars van de snuffelroute ( 2 ½ km.) rusten iedere dag in het 

speeltuintje tussen de Tiltenhof en de Steffenberg. 
   Woensdag : Rustplaats bij De Blokhut te Gennep 
   Donderdag : 5 km Fam. Van Baal, Oude Panovenseweg 
    : 10 en 15 km speeltuintje aan de Ringeloor 

   in Milsbeek 
   Vrijdag : Rustplaats bij Ten Haaf aan de Leembaan 
   Zaterdag : Rustplaats bij De Uitkomst te Ven-Zelderheide 
 
Aankomst rustplaats : Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen tussen 18.00 en 

19.00 uur op de rustplaats. 
   Op zaterdag tussen 13.30 en 15.00 uur. 
 
Aankomst Finish : De deelnemers worden tussen 19.30 en 20.45 uur terug verwacht. 
 
 
Auto’s : Wij vragen ouders zo veel mogelijk met de fiets te komen en auto’s 



 
 
 
 
 
 

thuis te laten. Dit geldt zowel voor het wegbrengen als het ophalen van 
de kinderen om opstoppingen en gevaarlijke situaties te voorkomen. 
Mocht u toch met de auto willen komen dan verzoeken wij u deze bij de 
kerk, op het Raadhuisplein of bij de Heldro te parkeren, zodat de lopers 
hier geen last van ondervinden. Daarnaast willen wij u er op wijzen dat 
er rond de start en finish een parkeer- en stopverbod geldt. Dit 
omwille van de veiligheid van de wandelaars. 

 
Routes : Deze worden aangegeven met bordjes. De kleuren van deze bordjes 

corresponderen met de kleur van de deelnemerskaart. 
   Rood: 5 km.  Blauw: 10 km.  Groen: 15 km.  

Geel: 2 ½ km. De route voor de 2,5 km wordt aangegeven door 
kabouter borden. 

 
Foto’s en video : Tijdens de jeugd 4-daagse worden er foto’s en filmopnames gemaakt 

welke op de website komen te staan. Tevens kan de organisatie deze 
foto’s en videobeelden gebruiken voor PR doeleinden ter promotie 
van de jeugd 4-daagse. Door deel te nemen aan de jeugd 4-daagse 
geef je toestemming voor het gebruik hiervoor. 
 

Schoeisel : Het is verstandig om tijdens de vierdaagse op goed passende, ingelopen 
schoenen te lopen (geen slippers en sandalen!) met goed zittende 
sokken. Dit verkleint de kans op blaren aanzienlijk. 

 
Versnaperingen : Dagelijks krijgen alle deelnemers versnaperingen aangeboden die door 

diverse sponsoren van Kindervakantiewerk Ottersum mogelijk gemaakt 
worden. Afval in de afvalbakken aub! 

 
Intocht Zaterdag : Rond 15.30 uur komen de wandelaars binnen via Bredeweg, 

Wilhelminastraat, Lambertusstraat, St Janstraat naar het sportterrein. In 
deze straten kunnen bloemen, snoep e.d. aangeboden worden. Op het 
sportterrein zal de afsluiting van de 61e Jeugd 4-daagse plaatsvinden en 
zullen de kinderen hun welverdiende medaille in ontvangst mogen 
nemen. Spandoeken, ballonnen, versierde T-shirts enz. zijn een mooie 
aanvulling! 

 
 Wij danken je alvast voor je medewerking. 

 
Informatie : Frenck Bindels  0485 – 517373    
   Koen Heijligers  06 - 30600257    
 

www.kvw-ottersum.nl 
 

Links lopen, Veilig lopen. 
 

 
WIJ WENSEN ALLE WANDELAARS HEEL VEEL WANDELPLEZIER TOE TIJDENS DE 

62e JEUGD 4-DAAGSE OTTERSUM 2019! 
 

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of persoonlijk letsel tijdens de 
62e Ottersumse Jeugd 4-daagse op 26, 27, 28 en 29 juni 2019. 

http://www.kvw-ottersum.nl/

