
      

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Inschrijfgeld 2019 

Met ingang van 2019 is het inschrijfgeld 
vastgesteld op € 5,00 per persoon bij de 
voorinschrijvingen. Bij na-inschrijving op 
maandag 3 juni vanaf 17:30 uur zi jn de 
kosten € 6,00 per persoon. 

Nieuwsbrief Jaargang 14 Nr. 2 

Wij zijn benieuwd of jullie ondertussen al begonnen zijn met de voorbereidingen 
voor de 41e editie van de Goirlese Wandelavondvierdaagse? Voor jullie als  
contactpersonen, oudercommissies en vertegenwoordigers van de basisscholen is 
het ook een flinke organisatie om alles goed geregeld te krijgen en om de 
administratie sluitend te krijgen. Altijd vervelend als later blijkt dat een verkeerde 
medaille wordt afgeleverd. Uiteraard proberen wij bij problemen altijd mee te 
denken zodat iedereen tevreden is. Maar omdat onze voorraad medailles beperkt 
is, is het raadzaam om de administratie correct bij ons aan te leveren zodat er geen 
verwarring kan ontstaan.  
Een hele tijd terug hebben wij iedereen de gegevens hiervoor per e -mail verstuurd. 
Deze gegevens kan je ook terug vinden op onze website www.vierdaagsegoirle.nl.  
Natuurlijk mag je ook eigen formulieren gebruiken voor de inschrijvingen van de 
kinderen op school.  
Je moet er dan wel rekening mee houden, dat uit de formulieren duidelijk blijkt het 
aantal kinderen per afstand, het aantal medailles en de nummers van de medailles.  
Het aantal kinderen moet gelijk zijn aan het aantal medailles per nummer.  
Mocht je vragen of hulp nodig hebben hierbij, laat het ons gerust weten. 
Bekijken we samen hoe wij je hierin van dienst kunnen zijn.  
Succes en bedankt alvast! 
 
   
eren zodat een hele klus om alles 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 (spe ciaal 
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.  

Zijn jullie al begonnen ? 

Als je plan niet 
werkt, 

verander dan  
je plan  

nooit je doel 

Voor de komende editie 
zoeken wij weer 

vrijwilligers.  
 

Wil je meedoen met ons?  
 

Reageer dan via e-mail naar 
vrijwilliger@vierdaagsegoirle.nl 

 

Nieuwsberichten 
 

• Zijn jullie al begonnen? 
 
• Inschrijfgeld 2019 
 
• De voor-inschrijvingen 
 
• Starttijden 
 
• Bijeenkomst organiseren? 
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De 42e editie van de Goirlese 
Wandelavondvierdaagse 2020 wordt 
gehouden van maandag 8 juni tot en met 
donderdag 11 juni 2020. 
Noteer alvast in je jaaragenda 2020 
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 Het gevolg is dat het overal 
aanschuiven is, file lopen en voetje 
voor voetje verder. En dat is 
natuurlijk niet echt fijn wandelen.  
Bij het samenstellen van de routes 
proberen we hier rekening mee te 
houden. We zoeken de eerste 
kilometers ruimte op de route om 
zo min mogelijk opstoppingen te 
veroorzaken. Maar door het 
massaal starten en als kuddedieren 
achter elkaar aan te wandelen, is 
dat bijna onmogelijk.  
 
Was het geen idee om niet meer 
met z’n allen tegelijk te starten om 
18:00 uur. Je hebt de tijd tot 18:30 
uur (en een paar minuten later is 
voor ons ook geen probleem).  
 
Dan is het onderweg wat minder 
druk en loopt het gezelliger.  
Deze tip is gratis, kost je niets,  
doe er je voordeel mee! 

Starttijden, toch niet allemaal om 18:00 uur ? 

De Voorinschrijvingen 

 

 

Al sinds jaar en dag kan je tijdens 
de Wandelavondvierdaagse 
starten tussen 18:00 uur en 18:30 
uur. En dat is jaren goed gegaan, 
zonder al te veel problemen. De 
verschillende scholen verzamelden 
zich op de afgesproken plek, de 
kinderen werden afgevinkt op een 
verzamellijst en vanaf 18:00 uur 
liep het terrein stilletjes leeg en 
trok iedereen erop uit. De paden 
en de lanen op… 
 
Maar sinds een paar jaar is hierin 
een kentering gekomen.  
Zodra om 18:00 uur de ‘poort’ 
open gaat, volgt een ware 
volksverhuizing. Massaal loopt het 
terrein bij wijkcentrum De 
Wildacker leeg. Het lijkt wel een 
wedstrijd waarbij iedereen als 
eerste wil vertrekken en ook weer 
als eerste wil finishen. 

Dit jaar hebben wij weer verschillende dagen gereserveerd zodat je voldoende tijd hebt om je in te komen schrijven.  
De locatie van deze voorinschrijvingen zijn zoals je ondertussen gewend bent bij wijkcentrum De Wildacker, van 
Hogendorpplein 73 in Goirle. Op de volgende dagen kan je dan bij ons terecht: 
 

maandag 27-05-19 Van 16:00 uur Tot en met 18:00 uur 

dinsdag 28-05-19 Van 16:00 uur Tot en met 18:00 uur 

woensdag 29-05-19 Van 14:00 uur Tot en met 16:00 uur 

woensdag 29-05-19 Van 18:00 uur Tot en met 20:00 uur 

vrijdag 31-05-19 Van 17:00 uur Tot en met 19:00 uur 

zaterdag 01-06-19 Van 11:00 uur Tot en met 12:00 uur 

 
Let op:  
Iedereen die zich in komt schrijven op maandag 27 mei, dinsdag 28 mei of woensdag 29 mei, ontvangt de bestelden 
medailles op dinsdag 4 juni na 20:00 uur via het Startbureau. Als je op een later moment in komt schrijven, ontvang je 
de medailles op donderdag 6 juni na de intocht via het Startbureau. De kosten bedragen bij voorinschrijving € 5,00 per 
persoon en bij na inschrijving, op maandag 3 juni vanaf 17:30 uur, zijn de kosten € 6,00 per persoon. 
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Bijschrift bij foto of afbeelding 

Pagina 2 Kerstmis 2004 ● Volume 1, editie 1 ● Naam v an uw familie ● (012) 345345 

 

Bijeenkomst organiseren ? 
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Een aantal jaren terug hebben we een keertje bij 
elkaar gezeten om over wat onderwerpen met 
elkaar van gedachten te wisselen.  
En nu dachten wij, dat het misschien wel weer eens 
tijd wordt, om weer bij elkaar te gaan zitten? 
 
En of de bijeenkomst doorgaat, is afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen. Het moet uiteraard wel 
de moeite zijn, voldoende opkomst, zodat er ook 
discussies en meningen over en weer kunnen gaan. 
 
We zouden het op prijs stellen als van elke school 
een aantal mensen aanwezig kunnen zijn. Op die 
manier is er voldoende draagvlak om eventueel 
afspraken met elkaar te kunnen maken en kan 
iedereen zijn bijdrage leveren. De bedoeling is om 
de bijeenkomst op een donderdagavond te 
organiseren en dan in de tweede helft van april of 
de eerste helft van mei.  
 
Wil je ons zo snel mogelijk laten weten, in ieder 
geval vóór zondag 7 april of je een bijeenkomst ziet 
zitten? En als je die ziet zitten, of je dan ook 
aanwezig bent? En met hoeveel personen? 
 

En we willen ook graag weten over welke zaken je 
met ons van gedachten wilt wisselen.  
Het verzamelen bij de Wildacker? De Intocht vanaf 
het Oranjeplein? De medailles? Het voorinschrijven? 
Misschien heb je suggesties over de routes? 
Of andere zaken die betrekking hebben op de 
Wandelavondvierdaagse?  
 
Wil je samen met je reactie (voor zondag 7 april) of 
je aanwezig wilt zijn, aantal personen, ook je 
onderwerpen mee doorgeven. Dan hebben wij een 
beeld wat er leeft en speelt en kunnen we ons 
daarop ook voorbereiden.  
 
Wij hopen en rekenen er stiekem op, dat jullie 
massaal gaan aanmelden (en van elke school een 
vertegenwoordiging) zodat we een volle zaal krijgen 
en een zinvolle bijeenkomst tegemoet kunnen zien.  
 
Aanmelden (vóór zondag 7 april) kan via  
info@vierdaagsegoirle.nl.  
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