
      

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Inschrijfgeld 2019 

Omdat de kosten van de organisatie 
steeds duurder worden, hebben wij 
vorig jaar moeten besluiten (en dit 
is ook toen al gecommuniceerd) om 
de kosten van deelname in 2019 te 
verhogen naar € 5,00 per persoon. 
Dit geldt dan voor de voor-
inschrijvingen. Bij na-inschrijving 
bedraagt dit dan € 6,00 per 
persoon.   

 

Nieuwsbrief Jaargang 14 Nr. 1 

Medio december 2018 zijn wij als organisatie weer gestart met de voorbereidingen 
van de 41e Goirlese Wandelavondvierdaagse 2019. Van maandag 3 juni 2019 tot 
en met donderdag 6 juni 2019 wordt deze weer gelopen. En uiteraard zijn jullie 
allemaal weer van harte uitgenodigd om deel te nemen. Uiteraard kan je dit jaar 
weer kiezen uit een 3 kilometerroute (speciaal bedoeld voor kleuters en peuters 
met of zonder bolderkar of ander rollend materiaal en gaat hoofdzakelijk over 
verharde wegen), uit een 5 kilometerroute en uit een 10 kilometerroute (bij 
voorkeur lopen de kinderen deze afstand enkel onder begeleiding).  
 
Binnenkort ontvangen al onze contactpersonen via e-mail de informatie over de 
komende Wandelavondvierdaagse, samen met de inschrijfformulieren van de 
verschillende afstanden en het contactformulier.  
 
Wil je verder niks missen over de Goirlese Wandelavondvierdaagse of over onze 
stichting, dan kan je dit altijd terugvinden op onze website 
www.vierdaagsegoirle.nl en op onze facebookpagina. 

Wij zijn al weer begonnen ! 

Als je iets 
perfect wilt 

doen, heb je je 
eerste fout al 

gemaakt 
 

Voor de komende editie zoeken  
wij weer vrijwilligers.  

Wil je meedoen met ons?  
Reageer dan via e-mail naar 

vrijwilliger@vierdaagsegoirle.nl  
 

De posten worden uitgezet  

Nieuwsberichten 
 

• Wij zijn al weer begonnen 
 
• Inschrijfgeld 2019 
 
• Wandelavondvierdaagse  

in 2020 
 
• Starttijden 
 
• Muziek gezocht 
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W4D in 2020  

De data voor de 42e editie van de 
Goirlese Wandelavondvierdaagse 
2020 zijn ondertussen ook 
vastgesteld en gepubliceerd bij de 
Koninklijke Wandel Bond 
Nederland.  
In 2020 wordt de Goirlese 
Wandelavondvierdaagse gehouden 
van maandag 8 juni tot en met 
donderdag 11 juni 2020. 

http://www.vierdaagsegoirle.nl/
https://www.facebook.com/StichtingVierdaagseGoirle/
www.vierdaagsegoirle.nl
mailto:info@vierdaagsegoirle.nl


 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Hierdoor krijg je misschien wat 
natuurlijk spreiding zodat je op de 
eerste kilometer wat beter uit de 
weg kan.  
 
Eerder dan 18:00 uur starten gaat 
niet lukken omdat we dan niet over 
voldoende vrijwilligers kunnen 
beschikken om de route te 
bemannen.  
 
Ook de suggestie om te starten 
vanaf het verzamelterrein in drie 
verschillende richtingen, vergt 
nogal wat extra vrijwilligers en is 
logistiek ook ingewikkeld.  
 
Toch zijn we druk bezig om deze 
suggestie uit te werken om helder 
te krijgen wat dat vergt van ons als 
organisatie en dan met name op 
het veilig bemannen van de routes. 
Of we dit voor elkaar krijgen weten 
we op dit moment nog niet. 
 
Maar we houden jullie natuurlijk op 
de hoogte.  
 
En als jullie nog suggesties hebben, 
zet die even op de mail naar 
info@vierdaagsegoirle.nl.  
 
Dank je wel. 
Comité W4D 

Starttijden ? 

Muziek gezocht ! 

 

 

Bijschrift bij foto of afbeelding 

Na de vorige editie van de Goirlese 
Wandelavondvierdaagse 2018 
hebben wij wat reacties ontvangen 
van verschillende contactpersonen 
van school. Deze reacties gingen 
voornamelijk over de drukte 
tijdens de start. 
 
En inderdaad is het druk tijdens de 
start op de eerste kilometer van de 
route. Wij denken dat dit voor-
namelijk komt doordat iedereen 
om 18:00 uur meteen de 
kuierlatten neemt, terwijl je tot 
18:30 uur mag starten. En als je 
dan met 2.000 deelnemers of meer 
vertrekt, dan blijft het geruime tijd 
overvol op de route en zal je in 
ganzenpas moeten lopen. En 
mocht er een versmalling komen, 
dan zijn filevorming en opstop-
pingen niet te vermijden, helaas. 

Elk jaar proberen we duidelijk te 
maken dat het massaal starten niet 
hoeft, je mag tussen 18:00 uur en 
18:30 uur starten. Je kan dus zelf 
zorgen dat er wat ruimte komt 
onderweg.  
 
Misschien is het een goed idee om 
in 3 groepen te starten. De 3 
kilometer start om 18:00 uur, om 
18:15 uur de 10 kilometer en om 
18:30 uur de 5 kilometer.  

Voor de intocht van de komende Goirlese Wandelavondvierdaagse 2019 zijn wij dringend op zoek naar muziek voor onderweg.  
Vanaf het Oranjeplein starten we op donderdag 6 juni vanaf 19:30 uur de feestelijke intocht samen met meer dan 3.000 

deelnemers. En het is zo gezellig als  er ook een harmonie of ander muziekgezelschap meeloopt.  
 
Gelukkig kunnen we (al 40 jaar) rekenen op de Goirlese Harmonie “Oefening en Uitspanning”, en op percussieband Sambabando 
uit Riel , en op de Buntstekers, Koel Serveren  en ’t Smoesje. Maar dat kan en zou meer moeten zijn. Voor de deelnemers die de 

intocht lopen is het gezellig als er gezelschappen meelopen. Het is sfeer verhogend en iedereen blijft lopen. En dat moet ook. 
Wij nodigen graag harmonieën en andere muziekgezelschappen uit om te komen spel en en mee te lopen tijdens de feestelijke 
intocht 2019, op donderdag 6 juni aanstaande. Geïnteresseerd, stuur een mail naar info@vierdaagsegoirle.nl.  
 

Namens de deelnemers, vriendelijk bedankt.   
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