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Bijeenkomst organiseren
In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij een artikeltje geplaatst over het organiseren
van een bijeenkomst met de afvaardiging van de scholen en oudercommissies.
Jammer genoeg hebben wij daarop geen enkele reactie mogen ontvangen (dat is
trouwens niet helemaal waar – twee weken terug hebben wij nog een reactie
ontvangen van Open Hof) en hebben de conclusie daaruit getrokken dat er bij jullie
geen enkele behoefte is om bij elkaar te gaan zitten en wat onderwerpen te
bespreken. Jammer, wij hadden er wel zin in. En misschien was het toch wel nuttig
en interessant.
Maar misschien kunnen we nog een keer een nieuwe poging wagen, bij voorbeeld
na de zomervakantie? We horen het graag of er interesse is, dan gaan we dat
plannen.
Wil je in ieder geval reageren vóór 3 juni aanstaande a.u.b.
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

Bedankt alvast!

Voorinschrijving(en):
De locatie voor de voorinschrijvingen is wijkcentrum De Wildacker, van Hogendorpplein 73.
Je kan op de volgende dagen hiervoor terecht:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Gaan mensen
hoger springen
als je de lat
lager legt ?

27-05-2019
28-05-2019
29-05-2019
29-05-2019
31-05-2019
01-06-2019

van 16:00 uur tot 18:00 uur LET OP: als je ingeschreven bent vóór
van 16:00 uur tot 18:00 uur donderdag 30 mei, dan ontvang je als
van 14:00 uur tot 16:00 uur school de opgegeven medailles op
dinsdagavond na 19:30 uur.
van 18:00 uur tot 20:00 uur Ingeschreven na woensdag 29 mei, dan
van 17:00 uur tot 19:00 uur ontvang je de opgegeven medailles op
donderdagavond na de intocht.
van 11:00 uur tot 12:00 uur

Voor de komende editie
zoeken wij weer
vrijwilligers.
Wil je meedoen met ons?
Reageer dan via e-mail naar
vrijwilliger@vierdaagsegoirle.nl

De kosten bij voorinschrijving bedraagt € 5,00 per persoon. Maandag 3 juni vanaf 17:30 uur
(na-inschrijving) zijn de kosten € 6,00 per persoon.
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De Wandelavondvierdaagse
De 41e editie wordt dit jaar gelopen
van maandag 3 juni tot en met
donderdag 6 juni. De locatie is weer
wijkcentrum De Wildacker, van
Hogendorpplein 73. Het grasveld
voor het wijkcentrum dient weer als
verzamelplaats voor alle scholen. Dit
jaar wordt het terrein weer feestelijk
ingericht, staat er weer een
podiumwagen met geluid en DJ en
zijn er weer entertainers aanwezig
om iedereen te vermaken voor de
start en bij terugkomst.
Dagelijks kan je starten tussen 18:00
uur en 18:30 uur. En een prima idee
zou zijn, als we afspreken dat we niet
allemaal tegelijk om 18:00 uur de
kuierlatten nemen, maar gedoseerd
vertrekken.

Dan loop je wat rustiger en loop je
niet in de verdrukking.
Je hebt een half uur de tijd om te
starten. Ga op je gemak je knipkaart voor die dag halen, neem
voldoende routebeschrijvingen
mee, zorg dat je ook vuilniszakken
meeneemt om onderweg je
rommel in op te bergen. En er zijn
ook afvalgrijpers aanwezig die je
kan lenen om onderweg het
zwerfafval op te ruimen. Dit
initiatief wordt ondersteund door
de gemeente. Dus daar doe je toch
ook aan mee!
Dit jaar kan je weer kiezen uit een
3, 5 of 10 kilometerroute. De 3
kilometer is speciaal voor peuters
en kleuters, met of zonder rollende
ondersteuning. De 3 kilometer gaat
voornamelijk over verharde wegen.

Wist je dat ?
☺ Wij dit jaar een pilot zijn gestart met betrekking tot digitaal inschrijven. Check onze website
www.vierdaagsegoirle.nl.
☺ Dit jaar de inrichting op het grasveld weer compleet is met vlaggenmasten, banners, vlaggetjes en marktkramen.
☺ Wij dit jaar een nieuw team dames hebben die het Startbureau bemensen. José, Karin, Cristel en Lies, heel veel
succes. Ben een beetje vriendelijk en heb een beetje begrip voor deze dames, het is voor hen de vuurdoop.
☺ Het grasveld voor wijkcentrum De Wildacker is het verzamelterrein voor alle deelnemers. De scholen kunnen een
marktkraam versieren en de schoolvlag ophangen, zodat de kraam dienst kan doen als herkenningspunt voor de
kinderen en ouders. Best wel handig toch.
☺ Wij het best prettig vinden als de kinderen die de 10 Kilometer route lopen, begeleid worden door volwassenen.
☺ Het Startbureau elke dag om plm. 17:45 uur “open gaat”. Je kan daar met je startkaart, de knipkaart voor die dag,
samen met voldoende routebeschrijvingen ophalen. Vergeet je niet om bij terugkomst, je af te melden. Weten wij
ook dat je weer terug bent
☺ Je tussen 18:00 uur en 18:30 uur mag starten. Je hoeft dus om 18:00 uur niet meteen met zijn allen te vertrekken.
☺ Je nog steeds mee kan helpen als vrijwilliger. Mail naar vrijwilliger@vierdaagsegoirle.nl.
☺ Informatie te vinden is op de website, Facebook, Instagram en Twitter. Geef ons een LIKE en volg ons. Dan blijf je
op de hoogte.
Bijschrift bij foto of afbeelding
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