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40ste GOIRLESE WANDELAVONDVIERDAAGSE 2018 
 

  Goirle, Februari 2018 

 

Aan de oudercommissies en schoolteams van alle basisscholen in Goirle, Riel en Tilburg Zuid.  
 
De 40ste Goirlese Wandelavondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van maandag 4 juni 2018 tot  en met 
donderdag 7 juni 2018. 
 
Wij als organisatie van de wandelavondvierdaagse in Goirle willen u weer vragen om als 
oudercommissie of schoolteam de eventuele deelname van uw school te coördineren.  
Indien u de samenstelling van wandelgroepen op uw school wenst te coördineren, treft u hierbij een 
aantal inschrijfformulieren voor de afstanden 3 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer aan.  
De 3 kilometerroute is speciaal bedoeld voor de peuters en kleuters en gaat voornamelijk over verharde 
wegen.  
 
Op de inschrijfformulieren kunt u voor u zelf de deelnemers noteren.  
U hoeft ons bij de voorinschrijving alleen per groep, het aantal deelnemers door te geven evenals de 
benodigde medailles.  
 
Bijvoorbeeld: u hebt 1 groep van 35 deelnemers, waarvan er 15 voor de 1ste keer lopen, 15 voor de 2de 

keer en 5 voor de 3de keer. U geeft ons dan door: 1 groep van 35 personen waarvoor benodigd: 15 x 
medaille nr. 1, 15 x medaille nr. 2 en 5 x medaille nr. 3.  
Bij inlevering tijdens de voorinschrijving ontvangt u van ons één startbewijs per groep.  
Dit startbewijs kunt u elke wandelavond bij ons laten aftekenen. Hiervoor kan één persoon zorgen.  
Tevens voegen wij een voorbeeld bij van het inschrijfstrookje, welk u eventueel kunt gebruiken voor  uw 
schoolkrant of correspondentie naar de ouders. 
 
Uiteraard mag u ook uw eigen formulier gebruiken voor de registratie van het aantal kinderen per 
afstand, en het aantal medailles per nummer. Voor onze administratie is het wel van belang dat we een 
overzicht krijgen waaruit blijkt, hoeveel kinderen er op welke afstand lopen, het aantal medailles van 
deze afstand en de aantallen per soort. En uiteraard het totaal bedrag van het aantal deelnemers. 
 
Dit jaar vindt de start en finish weer plaats vanaf wijkcentrum de Wildacker, van Hogendorpplein 73, 
5051 ST Goirle. De intocht zal dit jaar starten vanaf het Oranjeplein (groene gedeelte) en daarna via de 
Kalverstraat, Tilburgseweg, Dorpsstraat en van Hogendorpplein naar wijkcentrum de Wildacker.  
 
Dit jaar proberen we rondom het gebouw weer wat festiviteiten te organiseren, net als afgelopen jaren.  
Ons verzoek is daarom om ook dit jaar weer te verzamelen op het grasveldje voor wijkcentrum de 
Wildacker. Voor de herkenning van de school is het misschien wel handig om de schoolvlag of spandoek 
hiervoor te gebruiken zodat kinderen en ouders meteen zien waar de verzamelplaats van de school op 
het grasveldje is.  
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Calamiteiten: 
Om bij een eventuele calamiteit snel en correct te kunnen reageren, willen we graag in ons 
calamiteitenplan de gegevens van de school met de contactpersonen vastleggen. Mocht er onverhoopt 
iets gebeuren wat voor iedereen belangrijk is om te weten, kunnen we snel elkaar informeren. Hiervoor 
hebben we een formulier opgesteld wat als bijlage is bijgevoegd. Een vriendelijk verzoek om dit 
formulier zo volledig mogelijk in te vullen met de relevante gegevens, zodat we in ons calamiteitenplan 
de juiste gegevens kunnen opnemen. Graag ontvangen wij het formulier zo snel mogelijk retour, in ieder 
geval vóór dinsdag 1 mei aanstaande.  
 
Intocht: 
Het lijkt ons een leuk en gezellig idee, om tijdens de intocht, onderweg wat meer muziek te hebben.  Wij 
zorgen elk jaar voor een aantal muziekgezelschappen. Maar dat is niet voldoende.  
Een idee is misschien, dat jullie als school ook voor wat muziek zorgen onderweg. Regel een bolderkar, 
kruiwagen of kinderwagen, een ‘soundblaster met jullie eigen muziek’ en gezellige versiering. Misschien 
heb je nog wel ergens een schoollied liggen. Dit lijkt ons echt keigezellig.  
 
Mocht je toevallig lid zijn van een carnavalsbandje, en zin en tijd hebben om mee te lopen, heel erg 
graag en alvast bedankt. Stuur even een e-mail met je gegevens naar info@vierdaagsegoirle.nl. Dan 
nemen we zo snel mogelijk contact met je op.  
 
Voor meer informatie, vragen of suggesties kunt u bellen met ondergetekende of onze website 
raadplegen www.vierdaagsegoirle.nl en ons volgen via Twitter en Facebook. Een e-mail sturen mag 
natuurlijk, mail dan naar info@vierdaagsegoirle.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.  
 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Namens het bestuur van de  
Stichting Vierdaagse Goirle 
Hans van Dun  
Telefoon (+31) 6 289 76 122 
E-mail: hvdun@vierdaagsegoirle.nl 
Internet: www.vierdaagsegoirle.nl 
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