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41ste GOIRLESE WANDELAVONDVIERDAAGSE 2019
Goirle, Februari 2019
De Goirlese Wandelavondvierdaagse zal dit jaar voor de 41ste keer gelopen worden van maandag
3 juni tot en met donderdag 6 juni 2019.
Informatie:
1. Voor wie
De Goirlese Wandelavondvierdaagse is voor
iedereen en voor alle leeftijden.
2. De afstanden
Dit jaar kan je weer kiezen uit de volgende afstanden: 3 kilometer, 5 kilometer en 10
kilometer. De 3 kilometer is speciaal voor peuters en kleuters en gaat voornamelijk over
verharde wegen.
3. Routes
Iedere dag (natuurlijk) een andere route, zo gaan
we richting Gorp en Roovert, richting Regte Heide en op
donderdag de traditionele feestelijke intocht. We proberen dit
jaar weer variaties te bieden en plekjes aan te doen, waar je
normaal niet zomaar komt.
4. Startplaats dit jaar
Dit jaar is de start en aankomst weer bij wijkcentrum de
Wildacker, Van Hogendorpplein 73, 5051 ST Goirle. Verzamelen
kan op het grasveld voor het wijkcentrum. Misschien is het ook
wel handig om de ouders te informeren waar het precies
verzamelen is. Wij krijgen regelmatig vragen hierover, maar
moeten dan ook het antwoord schuldig blijven. Misschien kan je
hiervoor de schoolvlag of spandoek gebruiken.

5. Starttijden
Elke dag tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Op
donderdag, de intochtdag, gelden andere tijden.
Hierover wordt u geïnformeerd tijdens de
wandelavondvierdaagse. Dit jaar staat er
natuurlijk weer een podiumwagen op het grasveld met volop entertainment tijdens het wachten en bij
terugkomst.
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6. Inschrijving
Alle jeugd van de basisscholen kan op school informeren, of de oudercommissie iets organiseert voor het
lopen in groepsverband (met de school). Indien dit het geval is, kan er via deze commissie ingeschreven
worden. De voorinschrijving vindt ook plaats in het wijkcentrum de Wildacker, Van Hogendorpplein 73,
5051 ST Goirle op:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

27 mei
28 mei
29 mei
29 mei
31 mei
1 juni

van
van
van
van
van
van

16:00 uur tot 18:00 uur *1
16:00 uur tot 18:00 uur *1
14:00 uur tot 16:00 uur *1
18:00 uur tot 20:00 uur *1
17:00 uur tot 20:00 uur
11:00 uur tot 12:00 uur

*1
Als je op maandag 27 mei , dinsdag 28 mei of woensdag 29 mei ingeschreven bent, dan worden de opgegeven
medailles op dinsdag 4 juni uitgeleverd. Als je na woensdag 29 mei ingeschreven bent, worden de medailles op
donderdag 6 juni, na de intocht uitgeleverd.
Vergeet niet om het juiste aantal medailles op te geven en geef ook het juiste nummer van de medaille op.
Wij bestellen conform jullie opgave en beschikken niet over voldoende voorraad om onbeperkt en kosteloos
medailles om te kunnen ruilen. Vriendelijk verzoek om hier zeker rekening mee te houden. Dank je wel!

7. Inschrijfgeld
Deelname aan de Wandelavondvierdaagse kost € 5,00 per persoon bij voorinschrijving.
Bij na-inschrijving op maandag 3 juni vanaf 17.30 uur is dit € 6,00 per persoon.
8. Slotavond
Traditioneel wordt dit weer een spontane inhuldiging met bloemen, snoepkettingen, vlaggen, spandoeken
en muziek. De thuisblijvers kunnen die avond de wandelaars inhalen vanaf 19.30 uur. Nadere
bijzonderheden worden hierover nog bekend gemaakt.
Voor nadere informatie mag je bellen met Hans van Dun, telefoon 06 - 289 76 122. Je mag ook een
e-mail sturen. Mail dan naar info@vierdaagsegoirle.nl. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.
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VUL ONDERSTAAND STROOKJE IN EN LEVER DIT IN BIJ DE INSCHRIJVING IN WIJKCENTRUM DE WILDACKER
OF BIJ DE LEIDING VAN DE GROEP / SCHOOL WAAR JE MEE LOOPT.
Naam: _____________________________________________loopt voor de _________ keer.
Adres: _____________________________________________________________________
Postcode/Woonplaats: ________________________________________________________
Ik loop:

3 Kilometer*

5 Kilometer*

10 Kilometer*

(*Omcirkel wat van toepassing is alsjeblieft)
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