
 

 
 

SCHRIFTELIJKE VERSIE PARCOURS DDM 2019 
 
Het startschot voor DDM 2019 wordt gegeven ter hoogte van de Katweg waarna meteen 
linksaf gebogen wordt richting de Begijnhoflaan. Op het einde van de Begijnhoflaan, buigt u 
linksaf richting de Kapelaanstraat, waarna u opnieuw linksaf de Noordstraat in slaat. 
Vervolgens loopt u een klein stukje rechtdoor, waarna u rechtsaf draait richting de 
Marktstraat.  
Eenmaal in de Markstraat, loopt u rechtdoor tot u aan de markt zelf en buigt u vervolgens 
rechtsaf de Edestraat, ook wel bekend als ’t Peurke, in. Vervolgens buigt u met de Edestraat 
mee en komt u opnieuw een stukje in de Noordstraat terecht, waarna het parcours u 
richting het Sint-Annapark van Maldegem leidt.  
 
Eenmaal in het park loopt u over het brugje en slaat u onmiddellijk rechts af richting de 
jeugdhuizen, ook wel bekend als ‘De Piramides’. Achter de piramides door loopt u richting 
de Gidsenlaan. Ondertussen al dorst gekregen? Geen paniek! Hier bevindt zich een 
drankbevoorradingspost met water en isotone sportdrank van Svensson. 
Eenmaal uit het park, loopt u de Gidsenlaan ten einde waarna het parcours zich vervolgt in 
de Francisca Pecsteenlaan. Eenmaal u deze straat teneinde gelopen bent, buigt u af naar 
rechts en komt u in Vanovers terecht. U loopt rechtdoor en buigt tenslotte mee af naar links 
om vervolgens in de Breugellaan terecht te komen.  
 
Op het einde van de Breugellaan buigt u af naar links en loopt u de volledige Vakekerkweg 
ten einde tot u aan het kleine rondpunt van het St. Anna zwembad arriveert. Aan het 
rondpunt neemt u de eerste afslag en loopt u opnieuw het Sint-Annapark in. U verlaat het 
park aan de voorzijde (huidige ceremoniezaal) en loopt rechtdoor langs de achterzijde van 
het marktplein en gemeentehuis. Zin in een dorstlesser? Opnieuw bevindt zich hier een 
drankbevoorradingspost met water en isotone sportdrank van Svensson. 
 
U buigt vervolgens af naar links en loopt verder tot op de kruising, waarna u meteen rechts 
afslaat richting de Nieuwstraat. Het parcours vervolgt zich richting het einde van de 
Nieuwstraat tot u het rondpunt dat grenst aan de Brielstraat bereikt. U slaat af richting de 
Brielstraat en loopt deze ten einde om vervolgens de 39e Linielaan in te slaan. Eenmaal u 
deze straat teneinde gelopen heeft, buigt u af naar links om nu de Boudewijn Lippensstraat 
helemaal uit te lopen. Hierbij passeert u Spar De Linde op uw rechterzijde. U loopt voorbij 
schoenzaak Bonne Shoe en het Jetair Center om vervolgens meteen af te buigen naar rechts, 
opnieuw de Marktstraat in.  
De Markstraat loopt u teneinde tot u onze finishboog in de Katsweg heeft bereikt. Eenmaal 
daar aangekomen, buigt u af naar het domein van GO! Campus Courtmanslaan waar u uzelf 
kunt verfrissen met gekoeld water aan onze Waterbar, powered by De Watergroep of 
sportdrank van Svensson Health & Nutrition. 


