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Sinds een poosje zijn we druk bezig met de werving
van vrijwilligers voor de komende
Wandelavondvierdaagse (van 13 juni tot en met 16
juni). En het zal niet meevallen om voldoende
vrijwilligers te vinden om deze editie veilig en
verantwoord te kunnen organiseren. Wij denken dat
we toch zeker over minimaal 30 vrijwilligers per dag
moeten kunnen beschikken. Anders zal het
problematisch worden om de
Wandelavondvierdaagse 2022 door te kunnen laten
gaan.
Door COVID-19 is er 2 jaar geen activiteit geweest
en hebben heel veel vrijwilligers andere hobby's
gevonden en haken helaas af.
Toch blijven wij vol goede moed doorgaan met
werven en hopen dat er mensen zijn die samen met
ons aan de slag willen. Samen met vrijwilligers na 2
jaar weer een geweldig, sportief en veilig evenement
neerzetten moet toch lukken! De inwoners van Goirle
en Riel laten ons toch niet in de steek....
Wij zoeken dus enthousiaste mensen die wat tijd vrij
willen maken. Je kan je meteen aanmelden via
info@vierdaagsegoirle.nl.

Ondertussen hebben wij
de data voor de Goirlese
Wandelavondvierdaagse
in 2023 vastgesteld.
Noteer onderstaande
data alvast in je agenda
of in de jaarplanning van
de school.
Maandag 5 juni 2023
tot en met donderdag
8 juni 2023

Dank je wel namens alle kinderen.

De 44ste Goirlese
Wandelavondvierdaagse 2022
wordt gehouden van maandag 13
juni tot en met donderdag 16 juni.
De locatie voor start en finish is
natuurlijk weer wijkcentrum de Wildacker aan het van
Hogendorpplein. Dit jaar kan je weer kiezen voor de
afstand 3 kilometer (speciaal voor peuters en kleuters
- met of zonder wandelwagen, buggy of bolderkar voornamelijk verharde weg), 5 kilometer en 10
kilometer (deelname van kinderen enkel onder
begeleiding van een volwassenen).
Deelname aan deze editie kost 5 euro per persoon bij
voorinschrijving. Op maandag 13 juni bedragen de
kosten 6 euro per persoon (inschrijven kan dan vanaf
17:30 uur).
Op de volgende dagen kan je terecht om je in te
komen schrijven:
dinsdag
31 mei van 16:00 uur tot 18:00 uur
woensdag 1 juni van 15:00 uur tot 20:00 uur
donderdag 2 juni van 18:00 uur tot 20:00 uur
vrijdag
3 juni van 14:00 uur tot 17:00 uur
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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.

