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Bekijk de webversie

Inschrijven W4D 2022
Het inschrijven voor de Goirlese Wandelavondvierdaagse
2022 gaat deze week (eindelijk) van start. Vanaf morgen,
dinsdag 31 mei, kan je terecht in wijkcentrum De Wildacker,
van Hogendorpplein 73, Goirle. De kosten voor deelname
bedraagt € 5,00 per persoon.
Hieronder een overzichtje met de dagen dat je terecht kan:
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
Op maandag 13 juni vanaf 17:30 uur kan je ook nog terecht om in te schrijven. De kosten
bedragen dan € 6,00 per persoon.
Dit jaar hebben wij op verzoek een digitaal inschrijfformulier geïntroduceerd, zodat je ook via email in kon schrijven. Daar is gebruik van gemaakt. Vandaag is de laatste dag dat je daar
gebruik van kan maken. Iedereen die hiervan gebruik heeft gemaakt, moet natuurlijk wel op
maandag 13 juni (vanaf 17:45 uur) langs het Startbureau om het bewijs van inschrijving op te
halen. Op dat moment krijg je ook de startkaartjes voor die dag mee.
Wij zijn ook druk bezig met voorbereidingen om volgend jaar digitaal in te kunnen schrijven. Die
mogelijkheid willen we volgend jaar in ieder geval aanbieden. We houden je op de hoogte van
de voortgang hiervan.

Startbureau
Bij het inschrijven krijg je een bewijs van inschrijving mee.
Heb je voor meerdere afstanden ingeschreven, dan krijg je
voor elke afstand een bewijs van inschrijving.
De kleur groen is voor 3 kilometer, de kleur geel voor 5
kilometer en de kleur rood voor 10 kilometer.
Met dit bewijs van inschrijving dien je elke dag even langs het
startbureau te komen. Op het startbureau ontvang je dan een
startkaartje. En heb je voor meerdere afstanden
ingeschreven, krijg je voor elke afstand een startkaartje. Onderweg kom je een controlepost
tegen en daar moet je dat startkaartje laten 'knippen'.
Zodra je weer terug bent bij wijkcentrum De Wildacker, moet je even langs het startbureau lopen
om je af te melden. Dan weten wij dat je weer terug bent. Anders gaan we later op de avond
zoeken, maar zit jij al rustig thuis in de bank. En dat is ook zonde van onze tijd.
Je moet dus elke dag even langs het startbureau om je aan te melden (krijg je het startkaartje
van die dag) en naderhand bij terugkomst even afmelden. En vergeet niet om een
routebeschrijving mee te nemen. We hebben voldoende exemplaren op voorraad. En het loopt
wat handiger als je een beschrijving bij je hebt. Dus zeker niet vergeten, je mag er ook om
vragen. Op de achterzijde van de route, nemen wij elke dag andere informatie op. Belangrijk om
te lezen en nog een reden te meer om een routebeschrijving mee te nemen.
Via het startbureau ontvang je ook de medailles. Waarschijnlijk worden die op dinsdagavond bij
terugkomst uitgeleverd aan de scholen. En natuurlijk op donderdagavond na de intocht.
Voor informatie tijdens het evenement kan je ook bij het startbureau terecht. Het startbureau is
geopend van 18:00 uur tot 21:00 uur tijdens de Wandelavondvierdaagse.
Succes iedereen met wandelen.
Namens het startbureau
Cristel, José, Lies & Karin

In 2023 organiseren wij de Goirlese
Wandelavondvierdaagse van maandag 5
juni 2023 tot en met donderdag 8 juni
2023.
Dat wordt dan editie 45!
Noteer deze datums alvast in je agenda.

Het ruilen van medailles kan 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 voor je op te lossen.
Vergeet niet om de medailles die geruild moeten worden mee
te brengen. Mocht je onverhoopt 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 en het juiste nummer (is ook wel
handig).
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 misschien geen verhoging van het inschrijfgeld te komen.
Wij hebben ook nog een voorraad oude medailles, mocht je daarin geïntresseerd zijn, loop dan
eens langs het startbureau. Ook deze medailles kan je aanschaffen voor € 2,50 per stuk.

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.

