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Bekijk de webversie

Hieronder hebben wij de mogelijke traktatiepunten voor de komende
Wandelavondvierdaagse 2022 opgenomen. Dit zijn onze suggesties.
Natuurlijk mag je ook zelf een mooi plekje op de route zoeken. Zorg dan wel
voor een veilig plekje, denk aan de verkeersveiligheid en aan de deelnemers.
Succes voor later.

Twee DJ's &
entertainment
Dit jaar staat er natuurlijk weer een
podiumwagen. En op deze
podiumwagen staan dit jaar 2 Deejays,
namelijk Tim en Jeffrey. Tim en Jeffrey
zorgen ervoor dat jullie helemaal uit de
dak gaan. Lekker meezingen met alle
hits, dansen, springen en genieten. Voor
we aan de wandel gaan staan de
Deejays voor je klaar en uiteraard als je
terug komt van het wandelen.
Naast Tim en Jeffrey is er uiteraard ook
weer entertainment. Deze gaan met
jullie samen, gezellige dingen doen. Wat
precies? Dat blijft nog even geheim.
Veel plezier.

De planning begint er redelijk goed uit te zien. Ondertussen
hebben wij al best wat mensen gevonden die dit jaar (weer)
mee willen helpen om alles rondom de Goirlese
Wandelavond-vierdaagse 2022 veilig en verantwoord te
kunnen laten verlopen. Hartstikke bedankt allemaal.
Maar we zijn er nog niet helemaal.
We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken.
Zin en tijd om met ons mee te vrijwilligen?
De inzet is maar voor een paar uurtjes op de vroege avond.
We hebben je nodig op maandag 13 juni, dinsdag 14 juni, woensdag 15 juni en donderdag 16
juni. Maar mocht je geen vier dagen aanwezig kunnen zijn. Geen probleem hoor. Minder mag
en kan ook. Doe gezellig met ons mee, stuur een e-mail met je gegevens naar
info@vierdaagsegoirle.nl.

Afgelopen week heeft iedereen via e-mail informatie
ontvangen over de mogelijkheid om eventueel in te schrijven
via e-mail met het daarbij behorende inschrijfformulier. Het
betreffende inschrijfformulier was als bijlage bijgevoegd.
Let op: alleen met dit inschrijfformulier kan je inschrijven via
e-mail. En het formulier met de betaling dient uiterlijk 31 mei
bij ons binnen te zijn.
De startkaarten liggen dan op maandag 13 juni (vanaf 17:45
uur) klaar bij het startbureau. Vergeet niet om deze op te
halen, samen met het startkaartje voor die dag.
Mocht je nog vragen hebben met betrekking tot het inschrijven
via e-mail? Of heb je geen e-mail met formulier ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar info@vierdaagsegoirle.nl.

Mocht straks blijken - als je de medailles hebt opgehaald - dat
er toch iets mis is gegaan. Dan kan je de medailles komen
ruilen op woensdag 15 juni tussen 15:30 uur en 17:00 uur.
José, één van de dames van het Startbureau is dan aanwezig
om dit op te lossen. Vergeet niet om de medailles die geruild
moeten worden mee te brengen. En mocht je medailles tekort
komen (te weinig besteld) dan moeten wij daar helaas kosten
voor in rekening brengen. De kosten van een medaille zijn € 2,50 per stuk. Het is dus van
belang dat je bij het inschrijven het juiste aantal medailles opgeeft.
Wij stellen het op prijs, als ouders die als begeleiding meelopen, ook inschrijven en inschrijfgeld
betalen.
Op die manier kunnen wij misschien onze begroting kostendekkend maken en hoeft er volgend
jaar geen verhoging van het inschrijfgeld te komen.

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.

