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42ste GOIRLESE WANDELAVONDVIERDAAGSE 2020
Goirle, maart 2020

Aan de oudercommissies en schoolteams van alle basisscholen in Goirle, Riel en Tilburg Zuid.
De 42ste Goirlese Wandelavondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van maandag 8 juni 2020 tot
en met donderdag 11 juni 2020.
Wij als organisatie van de wandelavondvierdaagse in Goirle willen je weer vragen om als oudercommissie
of schoolteam de eventuele deelname van jouw school te coördineren.
Indien je de samenstelling van wandelgroepen op school wenst te coördineren, tref je hierbij een aantal
inschrijfformulieren voor de afstanden 3 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer aan.
De 3 kilometerroute is speciaal bedoeld voor peuters en kleuters en gaat voornamelijk over verharde
wegen.
Op de inschrijfformulieren kan je voor jezelf de deelnemers noteren. Je hoeft ons bij de Voorinschrijving
alleen per groep (afstand), het aantal deelnemers door te geven evenals de benodigde medailles.
Bijvoorbeeld: er is 1 groep van 35 deelnemers voor 3 KM, waarvan 15 voor de 1ste keer lopen, 15 voor de
2de keer en 5 voor de 3de keer. Je geeft ons dan door: 1 groep van 35 personen (3 KM) waarvoor benodigd:
15 x medaille nr. 1, 15 x medaille nr. 2 en 5 x medaille nr. 3.
Bij inlevering tijdens de Voorinschrijving ontvang je van ons één startbewijs per groep (afstand).
Dit startbewijs moet je elke wandelavond bij ons Startbureau laten aftekenen. Hiervoor kan één persoon
zorgen. Tevens voegen wij een voorbeeld bij van het inschrijfstrookje, wat als voorbeeld gebruikt kan
worden voor de schoolkrant of communicatie richting de ouders.
Uiteraard mag je ook een 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.
Dit jaar vindt traditiegetrouw de start en finish weer plaats vanaf wijkcentrum de Wildacker, van
Hogendorpplein 73, 5051 ST Goirle. De intocht zal dit jaar ook weer starten vanaf het Oranjeplein (groene
gedeelte) en daarna via de Kalverstraat, Tilburgseweg, Dorpsstraat en van Hogendorpplein naar
wijkcentrum de Wildacker.
Ook organiseren we dit jaar rondom het gebouw weer allerlei festiviteiten. Ons dringend verzoek is
daarom om zeker te verzamelen op het grasveldje voor wijkcentrum de Wildacker. Hierdoor wordt de
start wat handiger omdat iedereen op het grasveld is verzameld.
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We willen nogmaals benadrukken dat je dagelijks kan en mag starten tussen 18:00 uur en 18:30 uur.
Massaal om 18:00 uur vertrekken is misschien niet zo handig. Probeer wat te spreiden, dan loop je
misschien wat rustiger en is er minder kans op filevorming.
Graag zouden wij weer een keertje met jullie bij elkaar gaan zitten om weer eens bij te praten.
Ondertussen al weer een paar jaar geleden. Tijdens een bijeenkomst kunnen we over wat zaken
afspraken maken en van elkaar leren. Laat je even weten of je open staat voor een bijeenkomst en
welke dag en periode de voorkeur heeft. Wil je reageren vóór 1 april aanstaande.
Voor 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.
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 elkaar snel hierover 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 1 mei aanstaande. We maken ook weer een nieuwe whatsapp groep aan hiervoor.
Intocht:
Voor de intocht zijn we dringend op zoek naar muziekgezelschappen. Mocht op school muzikaal talent
rondlopen, dan nodigen wij die graag uit om mee te lopen en de optocht muzikaal opluisteren. Ouders,
vrienden of kennissen die muziek maken, zijn natuurlijk ook welkom. Met muziek loopt het een stuk
gezelliger en blijft de pas erin. We horen het graag.
Voor meer informatie, vragen of suggesties kan je met ons bellen. Uiteraard kan je ook de website
www.vierdaagsegoirle.nl raadplegen. En volg ons via Twitter en Facebook. Een e-mail sturen mag
natuurlijk, mail dan naar info@vierdaagsegoirle.nl. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie. Interesse
om mee te helpen als vrijwilliger, laat ons dit meteen weten, dan nemen we contact met je op. Dank je
wel.
Bij voorbaat dank voor je medewerking,
Met vriendelijke groet,

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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