Bekijk de webversie

Voor je ligt de eerste Nieuwsbrief van 2021. Ook voor ons zijn de
afgelopen 2 jaar pittig geweest en hebben we geen
Wandelavondvierdaagse kunnen organiseren. Dat doet pijn en voelt
niet lekker.
Maar onlangs zijn wij als comité weer bij elkaar gaan zitten en
hebben besloten om de zaken weer op te pakken en ons in te gaan
zetten voor een gezellige Wandelavondvierdaagse in 2022.
De 44ste editie van de Goirlese Wandelavondvierdaagse wordt gehouden van maandag 13 juni tot en
met donderdag 16 juni 2022.
Natuurlijk blijven wij een vinger aan de pols houden en mocht het onverhoopt door allerlei Covid-19
maatregelen niet verantwoord zijn, dan blazen wij ook deze editie af. Maar daar gaan we niet vanuit.
We blijven positief en gaan ervoor. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de voorbereidingen de
komende tijd. Een en ander is ook te volgen op onze website www.vierdaagsegoirle.nl en op onze
Facebookpagina.

Afgelopen jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van twee
geweldige kanjers binnen de organisatie van de Goirlese
Wandelavondvierdaagse. Namelijk van Frans van Houten en Ad van
Gorp. We wisten dat de gezondheid te wensen over liet, maar het
overlijden kwam toch nog op een onverwacht moment. Frans en Ad
hebben zich altijd voor de volle 100% ingezet. Niks was teveel, je
kon altijd op ze rekenen.
We gaan Frans en Ad zeker missen binnen de organisatie en tijdens de Wandelavondvierdaagse.
Bedankt Frans en Ad.
Wij missen jullie.

Het is ondertussen al twee jaar geleden dat wij als Stichting
Vierdaagse Goirle een Wandelavondvierdaagse hebben kunnen
organiseren. En dat doet best wel wat pijn. Natuurlijk hebben wij de
afgelopen twee jaar 'meegedaan' met de Home Edition. Een mooi
initiatief van de wandelbond, maar het is toch geen echte Wandelavondvierdaagse.
Voor komend jaar staat deze zoals je in deze nieuwsbrief al hebt kunnen lezen gepland van 13 juni 2022
tot en met 16 juni 2022.
Om dit evenement veilig en verantwoord te kunnen laten plaats vinden zoeken wij best wat vrijwilligers.
Ben jij ook een Talent wat zin heeft om de handen uit de mouwen te steken? Wil jij ook meehelpen om de
komende Goirlese Wandelavondvierdaagse tot een succes te maken?
Dan kan je je nu al aanmelden. Stuur een e-mail met je gegevens naar info@vierdaagsegoirle.nl. We
nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Alvast bedankt (vooral namens de deelnemers)

Het jaar 2021 zit er (gelukkig) bijna weer op. We kijken terug op een
jaar met veel onzekerheid, regels, lock-downs, avondklok,
vaccinaties en heel veel eenzaamheid.
Wij hopen dat 2022 voor iedereen een beter jaar mag worden. Een
jaar waarin alles weer wat normaal gaat worden. Een jaar waarin we
weer op pad kunnen gaan. Normaal naar een evenement kunnen
gaan, of naar de film. Een hapje kunnen gaan eten, of een drankje
doen, gewoon wanneer het uitkomt, zonder allerlei regeltjes. En we
hopen dat iedereen gezond blijft. Wij wensen iedereen mooie
Feestdagen en een Normaal en Gezond 2022 toe.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hvdun@vierdaagsegoirle.nl toe aan uw adresboek.

