PARCOURS DDM 2017
Start in de Katsweg ter hoogte van de splitsing met de Parklaan aan de startboog. Vervolgens loopt u
rechtdoor en draait op de splitsing linksaf richting de Courtmanslaan. In de Courtmanslaan rechts
afslaan richting de Kannunnik Andrieslaan en ter hoogte van de Liberale Mutualiteit afslaan naar
links. Vervolgens de Zwarte Zusterlaan doorlopen langs basisschool De Ark en Semaburo en de weg
vervolgen langs l'Aperovino, de Brielstraat in. Halverwege de Brielstraat passeert u de rotonde rechts
en slaat u de Nieuwstraat in. U loopt de Nieuwstraat ten einde en passeert de markt. U volgt de
bocht mee links langs het gemeentehuis en de fontein met het beeld van Salomon van Maldegem.
Vervolgens loopt u via de Markstraat de Westeindestraat in waarbij u de ingang van het park voorbij
loopt, tearoom Carmello, bakkerij Nicolas en café de Markleuze. U loopt verder de Westeindestraat
in en op de hoek van de straat waar groenten-en fruithandel Geert Verheire (De Kleine Winst) zich
bevindt, slaat u links af, de Bogaardestraat in. U loopt de Bogaardestraat verder in en kiest op de
splitsing voor rechts waarna u de Oudstrijderslaan in loopt. Vervolgens loopt u de eerstvolgende
straat rechts in nl. de Politiek Gevangenenlaan. Deze loopt u teneinde waarna u weer naar rechts
afslaat, de Westeindestraat opnieuw in. Ter hoogte van schoenmaker Dumon, slaat u de
Vakekerkweg in en passeert daarbij elektrozaak Ysebaert. Voorbij slagerij Bart & Marie-Pierre slaat u
rechtsaf en loopt u het park in. Daarbij passeert u het zwembad en het paviljoentje. Vervolgens loopt
u verder en passeert u de Piramides (Jeugdlokalen van de Scouts & Gidsen, Chiro en buitenschoolse
opvang De Zandloper), de speeltuin en vervolgens de brug die over de Eede loopt.
U loopt een heel kort stukje op de Noordstraat om vervolgens meteen terug rechtsaf te slaan aan
VDK Spaarbank richting de Edestraat. U loopt dit korte straatje langs het park, ook wel bekend als 't
Peurke, uit om vervolgens aan te komen bij reisbureau Maldo Reizen. U slaat linksaf richting De
Gouden Leeuw terug de marktstraat in. Hier voorzien wij voor ter hoogte van apotheek Boelens en
café Den Ossekop een bevoorrading met Svensson Health & Nutrition sportdrank en water.
Vervolgens loopt u tot halverwege marktstraat en slaat dan rechtsaf richting de Stationstraat waar u
interimkantoor Go4Jobs zult passeren waarna ook sportzaak Fysiek, en Waanzinnig gedroomd
wanneer u linksaf slaat. Ter hoogte van de liberale mutualiteit, de post en frituur Eddy & Monique
loopt u door de Schouwburgplaats en passeert u de oude bibliotheek van Maldegem, café de
Schouwburg en restaurant Zoetendaele. U loopt verder en passeert op de hoek café de Filosoof.
Vervolgens loopt u verder de Noordstraat in en voor apotheek Acke slaat u rechts de Kapelaanstraat
in. Eén straat na de Begijnhof laan ('t Dreefke) slaat u rechts in. Bereid u voor, de finish is bijna in
zicht! Op het einde van dit kleine straatje slaat u opnieuw rechtsaf om vervolgens te finishen in de
Katsweg onder de startboog.

