
 

 

 

 

 

 

39ste Goirlese Wandelavondvierdaagse 2017 

Van maandag 12 juni tot en met donderdag 15 juni wordt de 

Wandelavondvierdaagse weer gelopen. Start en Finish natuurlijk 

weer op het grasveld voor wijkcentrum De Wildacker, van 

Hogendorpplein te Goirle.  

Dagelijks kan je starten tussen 18:00 uur en 18:30 uur en er kan 

weer gekozen worden uit een 3 kilometer-, 5 kilometer- of 10 

kilometerroute.  
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Informatie Voor-inschrijving 39ste Goirlese Wandelavondvierdaagse 

Wijkcentrum De Wildacker is ook dit jaar weer de locatie  

waar je terecht kan om je van tevoren in te schrijven.  

De kosten bij voor-inschrijving bedraagt € 4,00 per  

persoon. Bij na-inschrijving (op maandag 12 juni vanaf  

17:30 uur) betaal je € 5,00 per persoon.  

Op de volgende dagen kan je bij ons terecht om je in te  

schrijven: 

 Woensdag  7  juni van 14:00 uur tot 16:00 uur 

 Woensdag 7  juni van 18:00 uur tot 20:00 uur 

 Donderdag 8  juni van 18:00 uur tot 20:00 uur 

 Vrijdag 9  juni van 17:00 uur tot 19:00 uur 

 Zaterdag 10  juni van 11:00 uur tot 12:00 uur 

 

 

Data 40ste Goirlese Wandelavondvierdaagse 2018 vastgesteld 

Ondertussen hebben wij de data voor de jubileum editie – de 40ste Goirlese 

Wandelavondvierdaagse 2018 – vastgesteld. In 2018 wordt de Wandelavondvierdaagse 

gehouden op: 

  Maandag  4  juni 2018 

  Dinsdag 5 juni 2018 

  Woensdag 6 juni 2018 

  Donderdag 7 juni 2018 

Noteer deze data alvast in je (school)agenda zodat je ook volgend jaar weer van de partij bent.  



  
Informatie voor de scholen en oudercommissies 
Deze week ontvangt elke contactpersoon van de basisscholen en 
oudercommissies de informatie voor de komende 39ste Goirlese 
Wandelavondvierdaagse 2017. 
Hiervoor gebruiken wij onze e-maillijst met hierop de bij ons bekende gegevens. 
De informatie voor de scholen bestaat uit een brief met bijlage, een invulformulier voor 
de contactgegevens van de scholen en oudercommissies en de deelnamelijsten voor de  
3 kilometer, de 5 kilometer en de 10 kilometer.  

Voor ons is het handig als bij de voor-inschrijving direct 
helder is, hoeveel kinderen een bepaalde afstand lopen, en 
welke herinneringen voor deze kinderen nodig zijn. Bij 
voorkeur vragen wij  
je om de deelnamelijsten hiervoor te gebruiken. Mocht je 
zelf hiervoor een ander ‘systeem’  
willen gebruiken, dan is het 
misschien zinvol om dit even met 
ons af te stemmen.  
De informatie voor de scholen en 
oudercommissies staan ook op 
onze website en kan je daar 
eventueel downloaden. Klik hier 
om direct naar onze website 
www.vierdaagsegoirle.nl te gaan. 

Wij verzoeken iedereen vriendelijk om het invulformulier met contactgegevens zo spoedig  
mogelijk in te vullen en door te sturen, zodat wij onze administratie weer up-to-date kunnen  
maken. 
En mocht je nog vragen, suggesties of opmerkingen hebben, neem gerust contact met ons op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vierdaagsegoirle.nl/informatie-voor-de-basisscholen/
http://www.vierdaagsegoirle.nl/


 

Gezocht: gezellige mensen ! 

Ook voor de komende Goirlese Wandelavondvierdaagse zijn wij weer op zoek 

naar gezellige mensen die vier dagen actief willen zijn als collega-vrijwilliger.   

 

Gewenste vooropleiding : Niet van toepassing 

Gewenst geslacht vrijwilliger : Geen voorkeur 

In bezit van rijbewijs : Nee 

In bezit van eigen fiets : Is een pré 

Leeftijdsgrens : Minimaal 16 jaar 

 

 

 


