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Over 6 weken
starten de
inschrijvingen

Intocht
verzamelplaats op
Oranjeplein

Buitenterrein

Entertainment

Vrijwilligers
gezocht
Over 6 weken starten de voor-inschrijvingen
Van maandag 12 juni tot en met donderdag 15 juni organiseren wij
de 39st e editie van de Goirlese Wandelavondvierdaagse 2017.
Voor de voor-inschrijvingen kan je dit jaar terecht op
woensdag 7
woensdag 7
donderdag 8
vrijdag
9
zaterdag 10

juni
juni
juni
juni
juni

van
van
van
van
van

14:00 uur tot 16:00 uur
18:00 uur tot 20:00 uur
18:00 uur tot 20:00 uur
17:00 uur tot 19:00 uur
11:00 uur tot 12:00 uur

De locatie is wijkcentrum De Wildacker, van Hogendorpplein 73 te
Goirle. De kosten bedragen € 4,00 per persoon. Bij na-inschrijving
op maandag 12 juni, vanaf 17:30 uur, bedragen de kosten € 5,00
per deelnemer.

Goirle
juni
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Intocht verzamelplaats op het Oranjeplein
Donderdag 15 juni is weer de gezellige feestelijke intocht. Vanaf De Wildacker starten we normaal
met de wandelroute, waarvan het eindpunt het grasveld op het Oranjeplein is. Om 19:30 uur
starten we vanaf daar met de feestelijke intocht. We hopen dat de massa dan ondertussen op het
grasveld aanwezig is. Misschien is het raadzaam dat op deze laatste dag alle deelnemers van de
verschillende scholen, dezelfde afstand lopen en ook samen starten.
Dan weet je als school zeker, dat je bij aankomst op het Oranjeplein,
compleet bent en daardoor ook samen met de hele bups tegelijk, aan de
intocht kan beginnen (na het startsein). Zeker zo gezellig en voor de
toeschouwers ook wel handig.
We gaan dit jaar proberen om de intocht nog beter en gestructureerd te
laten verlopen. We gaan proberen om per school te starten. We gaan
proberen om dit jaarlijks te laten rouleren. We gaan proberen om een
indeling te maken op het terrein, zodat vooraf de school weet, waar deze verzamelen en wanneer ze
moeten starten. Dan moet de school dus wel op tijd en compleet aanwezig zijn.
Al met al een hele ambitie, die we alleen maar waar kunnen maken met jullie medewerking. We
zijn op dit moment druk bezig om een en ander duidelijk op papier te zetten. Zodra dit rond is,
ontvangen jullie deze informatie via e-mail. Er is dan nog ruim voldoende tijd om dit te bestuderen
en eventuele aanpassingen door te voeren, mocht daar behoefte voor zijn door jullie.
En misschien is het wel nuttig, om nog voor de komende editie van de W4D, een uurtje bij elkaar
te gaan zitten om dit te bespreken. Werkt altijd makkelijker dan proberen iets op papier duidelijk
te maken. We horen graag van jullie of daar behoefte voor ons en geef dan even aan welke dag, tijd
en datum dit het beste schikt.
Wordt dus nog vervolgt.

Inrichting buitenterrein bij
De Wildacker
Dit jaar hebben wij gelukkig weer een beroep
kunnen doen op Roland Otten van Root
events om de inrichting van het buitenterrein
voor zijn rekening te nemen. Vorig jaar was een
eerste aanzet van Root events en dat was naar
ieders tevredenheid. Niet alleen van de
organisatie, maar ook van de deelnemers en de
ouders die het terrein bezochten.
Dit jaar heeft Roland aangegeven, er nog meer
creativiteit in te stoppen. Het beloofd dus weer
een mooi terrein te worden, waarvan we vier
dagen lang starten en finishen.
Heb je binnenkort ook iets te organiseren, of iets te vieren?
Dan is Roland Otten van Root events graag bereid om geheel
vrijblijvend met je aan tafel te gaan zitten om een en ander door te
spreken.
En wie weet, komt daar dan ook een mooie samenwerking uit,
net als bij ons. Roland, alvast bedankt voor je medewerking.
Het beloofd weer een spektakel te worden.

Entertainment tijdens de W4D 2017
Vorig jaar bij aanvang van de Wandelavondvierdaagse, had Marcel Snels – de meneer met het
Vraagteken – aangegeven, dat dit zijn
laatste jaar zou zijn. Tijdens de laatste
avond hebben wij Marcel kort in het
zonnetje gezet en afscheid van de
Meneer met het Vraagteken genomen.
Het waren mooie en gezellige jaren
waarbij Marcel elk jaar, vier dagen lang,
heel enthousiast op het podium alles gaf
om het de kinderen naar hun zin te maken.
Marcel, nogmaals bedankt voor je enthousiaste bijdragen gedurende al die jaren.
Dit jaar zijn we dus op zoek geweest naar vervanging van Meneer met het Vraagteken.
En die zijn gevonden.
Dit jaar weer vier dagen lang entertainment, speciaal voor de jeugd.
Het wordt weer genieten van alles wat er te zien en te doen zal zijn.
Wij hopen dat jullie gezellig mee dansen, springen, zingen en
uiteraard ook mee wandelen.
Want de hoofdzaak tijdens de W4D is natuurlijk de dagelijkse routes van
3 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer.
Dit jaar natuurlijk ook weer elke dag muziek, die gedraaid wordt door
Dave Kameier. Dave is ondertussen ook niet meer weg te denken bij de
W4D. Dave zorgt natuurlijk niet alleen voor de muziek, maar begeleid
ook het entertainment.
Succes allemaal en het wordt weer 4 dagen genieten.

Vrijwilligers gezocht !
Wij kunnen nog steeds enthousiaste mensen gebruiken die een handje mee
willen helpen om de 39st e editie weer tot een succes te maken. Wij kunnen heel
veel vrijwilligers gebruiken. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te
komen helpen.
Op donderdag 18 mei aanstaande organiseren wij een bijeenkomst voor onze
vrijwilligers in wijkcentrum De Wildacker. Tijdens deze avond informeren wij
je over een aantal zaken die van belang zijn. En uiteraard kan je dan ook
kennismaken met je collega-vrijwilligers. voor de komende Goirlese
Wandelavondvierdaagse zijn wij weer op zoek naar gezellige mensen die vier
dagen actief willen zijn als collega-vrijwilliger.
Gewenste vooropleiding
Gewenst geslacht vrijwilliger

: Niet van toepassing
: Geen voorkeur

In bezit van rijbewijs
In bezit van eigen fiets
Leeftijdsgrens

: Nee
: Is een pré
: Minimaal 16 jaar

Reageren via e-mail naar vrijwilliger@vierdaagsegoirle.nl.

