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Bekijk de webversie

Vrijwillig jij met ons mee?
Voor de komende editie van de
Wandelavondvierdaagse zoeken wij nog een
flink aantal vrijwilligers, zodat alles veilig en
verantwoord kan verlopen. Zin en tijd om met
ons mee te doen?
Geef je dan op via info@vierdaagsegoirle.nl.
Alvast bedankt voor je medewerking.
Noteer ook alvast in je agenda. Donderdag 2
juni, wijkcentrum De Wildacker, aanvang 20:30
uur. Informatiebijeenkomst voor de
vrijwilligers. Wij hopen je dan te ontmoeten.
Vrijwillig jij dit jaar met ons MEE ??!

Enige tijd geleden hebben wij
via e-mail de contactpersonen
van de scholen een
informatiebrief gestuurd,
samen met de inschrijflijsten
en het invulformulier
contactpersonen. We hebben ondertussen een
aantal formulieren contactpersonen ontvangen.
Maar we missen nog van een aantal scholen
deze formulieren.
Wil je zo vriendelijk zijn om op korte termijn het
formulier zo volledig mogelijk in te vullen en
door te sturen. Dan kunnen wij onze
administratie weer bijwerken en de
calamiteitenlijst up-to-date maken. Dan weten
we zeker dat bij een calamiteit, de juiste
personen worden geinformeerd.

Voorinschrijvingen
Dit jaar kan je bij wijkcentrum De Wildacker terecht
voor de voorinschrijving. Je kan terecht op de
volgende dagen en tijden:
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
De kosten bedragen bij voorinschrijving € 5,00 per
persoon. Op maandag 13 juni vanaf 17:30 uur kan
je ook nog inschrijven. De kosten bedragen dan
€ 6,00 per persoon.
Wij stellen het bijzonder op prijs, als ouders en/of
begeleiders die meelopen, zich ook inschrijven en
het inschrijfgeld betalen.
Alvast bedankt en kom je ook inschrijven!

44ste Goirlese Wandelavondvierdaagse

Afstanden en routes.
Dit jaar kan je tijdens de Wandelavondvierdaagse elke dag
kiezen uit een 3 kilometerroute, een 5 kilometerroute en een
10 kilometerroute. De 3 kilometerroute is speciaal voor de
allerkleinste, met of zonder rijdens materiaal zoals een
bolderkar of buggy. Deze route gaat ook voornamelijk over de
verharde weg. Voor de 10 kilometer hebben wij een dringend verzoek om de kinderen niet
alleen op deze route te sturen, maar altijd met een volwassen begeleider.
Op maandag gaan we richting de Regte Heide, op dinsdag richting Riel en de Hellen, woensdag
richting Tijvoort en Gorp, en donderdag lopen we in het dorp en komen weer samen op het
grasveld van het Oranjeplein.

45ste Editie Goirlese Wandelavondvierdaagse
2023.
Volgend jaar, in 2023, wordt de 45ste editie van de
Goirlese Wandelavondvierdaagse gehouden van
maandag 5 juni tot en met donderdag 8 juni.
Vergeet niet om deze data alvast in je agenda vast
te leggen.

Verkeersregelaars gezocht
Onlangs hebben wij via de politie te horen
gekregen dat we dit jaar geen ondersteuning
krijgen tijdens de Goirlese Wandelavondvierdaagse. Afgelopen edities was Ad van Gorp
met een aantal collega's altijd in de buurt om te
assisteren en toezicht te houden. Helaas is Ad
overleden en heeft de politie andere
prioriteiten.
Wij zijn nu op zoek naar gemotiveerde
verkeersregelaars die ingezet kunnen worden
om de wandelaars een veilige oversteek te
geven. Wie helpt ons uit de brand?
Reageren kan via info@vierdaagsegoirle.nl.

Op donderdag 16 juni start om 19:30 uur, vanaf het grasveld
op het Oranjeplein de feestelijke intocht van deze 44ste editie.
En wat is er nu leuker dan muzikale begeleiding tijdens deze
intocht.
Ben jij muzikant? En speel jij in een looportkestje?
En heb je zin om een feestje te komen maken bij ons?
Dat zou geweldig zijn!
Laat even iets weten via info@vierdaagsegoirle.nl. Wij zijn er blij mee en de wandelaars en
toeschouwers zullen ervan genieten.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails 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.

