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Bekijk de webversie

Formulier
Contactpersonen
Van een aantal scholen hebben wij helaas
het formulier met de gegevens van de
contactpersonen nog niet ontvangen.
Een vriendelijk verzoek om dit formulier op
korte termijn via e-mail aan te leveren.
Dan kunnen wij onze administratie
aanpassen en klopt de lijst met gegevens,
die wij gebruiken bij een eventuele
calamiteit.
Bedankt !

Inleveren....
Door 2 jaar Corona hebben wij als
organisatie flink in moeten leveren. Ook
financieel. Het was de bedoeling om er een
heel groot feest van te maken. Een gezellig
ingericht plein, vlaggen, versieringen etc.
etc. Maar gaandeweg kwamen we er achter,
dat door 2 jaar Corona, alles toch wel
anders was geworden. Vrijwilligers moet je
met een zaklamp gaan zoeken. En
sommige kosten zijn explosief gestegen
zodat die onbetaalbaar zijn voor ons. Maar
sommige zaken moet je doen, qua
veiligheid!
Wij worden op geen enkele manier
gesubsidueerd en wij willen deelname
laagdrempelig houden. Hierdoor hebben we
onlangs wel knopen door moeten hakken.
De inrichting van het buitenterrein wordt
minder feestelijk. Natuurlijk staat er een
podiumwagen, met 2 te gekke dj's die 4
dagen feest met iedereen gaan maken. En
we gaan wandelen. Gezellig samen op pad.
Sorry, maar het is helaas niet anders.

Wij zijn dringend op zoek naar regelaars!
Wil je dit jaar tijdens de Goirlese Wandelavondvierdaagse 2022
mee helpen als verkeersregelaar? Geef je dan snel op, stuur een
e-mail naar info@vierdaagsegoirle.nl.
De verkeersregelaars worden ingezet om de wandelaars een
veilige oversteek te bieden. De inzet is maar één of twee uurtjes,
vroeg in de avond. Om ingezet te kunnen worden, dien je een Elearning te volgen. Tijdens de Wandelavondvierdaagse zorgen wij
voor je uitrusting.
Wordt jij dit jaar ook regelaar?
Wij kunnen je hulp heel erg goed gebruiken.
Naast regelaars, kunnen wij natuurlijk ook vrijwilligers gebruiken die als post ingezet willen worden. Als
post zorg jij ervoor dat iedereen de juiste weg kiest en weer op tijd terug is op het grasveld bij de
Wildacker.
Als bedankje organiseren wij op donderdagavond, na afloop, een feestelijk avondje met lekkere hapjes
en een drankje.
Laat ons niet in de steek en help een handje mee dit jaar!
Muziek gezocht.
Donderdag 16 juni is de laatste avond van de
Wandelavondvierdaagse. Samen lopen we dan vanaf het
verzamelpunt, de feestelijke intocht. En bij een feestelijke intocht
hoort naast heel veel toeschouwers met snoep, bloemen en andere
felicitaties, ook muziek. Heel veel muziek.
Muziek brengt gezelligheid met zich mee. En voor de wandelaars is
het wel lekker lopen. Mocht je muziek willen komen maken tijdens
de intocht, laat het ons dan even weten. Want het is wel handig om dit dan even samen te plannen.
Muziekmakers, kom blazen, kom spelen.
Jullie zijn van harte uitgenodigd. Stuur even een e-mail naar info@vierdaagsegoirle.nl.

Inschrijven start eind mei.
Volgende maand kan je terecht bij wijkcentrum De Wildacker om je
in te komen schrijven. De dames van het Startbureau zijn dan
aanwezig 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
Belangrijk is dat je bij de inschrijving, duidelijk aangeeft hoeveel
deelnemers er mee lopen op de bepaalde afstand, en welke
medailles er besteld moeten worden. Via e-mail heb je begin maart
hierover al informatie ontvangen en lijsten die je daarvoor kan gebruiken. In week 23 worden de
medailles besteld conform de opgave.
Op maandag 13 juni vanaf 17:30 uur kan er ook nog ingeschreven worden (kosten zijn dan € 6,00 in
plaats van € 5,00). Maandagavond na afloop, worden deze medailles besteld conform de opgave.
Bij inschrijving ontvang je van elke ingeschreven afstand, een startkaart. Met deze startkaart dien je
dan elke avond langs het Startbureau te lopen, waar je dan je knipkaart(en) voor die avond mee krijgt.
Onderweg laat je deze kaartjes dan knippen bij de controlepost. Vergeet niet om elke avond ook een
aantal routebeschrijvingen mee te nemen. Is wel handig, dan loop je in ieder geval goed en de juiste
afstand.
Noteer bovenstaande data in je agenda en kom gezellig langs bij onze dames van het Startbureau. Zij
zitten dan klaar om je in te schrijven en eventuele vragen te beantwoorden. Succes met de
voorbereidingen en tot dan!

Nog iets meer dan anderhalve maand en dan is het zover. De
44ste editie van de Goirlese Wandelavondvierdaagse 2022 gaat
van start. Starten kan dan elke avond tussen 18:00 uur en 18:30
uur. We gaan er samen met jullie en heel veel vrijwilligers, een
mooi evenement van maken. Wij hebben goede hoop, dat nog een
flink aantal mensen zich aan zal melden als vrijwilliger.
Check voor alle informatie onze website en volg ons op Facebook,
Instagram en Twitter. Dan mis je niks. Tijdens deze editie worden
er ook weer foto's en video's gemaakt. Die kan je ook terug zien op
onze Social Media kanalen. Bedankt iedereen en tot dan!

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.

