
 
 Avond4daagse 2019 

 

 

 

 

INFORMATIE   AVOND4DAAGSE 2019 
 
● Zet in je agenda: de 4 wandelavonden zijn dit jaar op: 

 
dinsdag 21mei, woensdag 22 mei, donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei.  

 
● De inschrijfkosten bedragen €4,00 (alleen voor de kinderen).  

Ouders/ begeleiders lopen gratis mee en ontvangen geen medaille. 
 
● Wij vragen u met klem gepast geld in de bijgevoegde envelop te doen en in 

te leveren bij de leerkracht, uiterlijk donderdag 11 april. Eventueel teveel 
betaald inschrijfgeld kan helaas niet worden terugbetaald. 

 
● Broertjes, zusjes, familie, vrienden die in een ander dorp op school zitten, 

zijn van harte uitgenodigd om zich in te schrijven en mee te wandelen. 
 
● Er zijn dit jaar weer twee verschillende afstanden: ± 4,5 en ± 9 km.  

Korte route: ± 4,5 km - vertrekken kan tussen 18.00 - 18.30 uur 
De korte routes gaan gedeeltelijk over onverharde paden, daar ontkom je 
niet aan in het Heuvelland. Kinderen wandelen met ouders/verzorgers in hun 
eigen tempo. Deze route is uitgezet door W.S.V. de Veldlopers en te 
herkennen aan de oranje avond4daagse linten.  

 
Lange route: ± 9 km – gezamenlijk vertrek om 18.00 uur 
Let op: op vrijdagavond vertrekt deze groep om 17.30 uur! 
- De lange route wordt in één grote groep gelopen, een vlaggendrager gaat 
voorop om het wandeltempo te bepalen.  

- De organisatie zorgt voor een aantal duidelijk herkenbare begeleiders 
tijdens de wandeltocht, bij wie kinderen met vragen terecht kunnen.  

- De lange route wordt niet met linten gemarkeerd en het is dus NIET 
mogelijk deze op eigen gelegenheid te lopen.  

- De minimale leeftijd voor de lange route is 9 jaar. Hier mag van afgeweken 
worden indien een jonger kind met begeleider meeloopt. 

 
Geef op het inschrijfformulier aan welke afstand het kind gaat lopen.  
Wij als organisatie willen vooraf een goede inschatting kunnen maken over 
de grootte van deze groep.  

 
Voor de lange afstand zoeken wij per avond enkele volwassenen die als 
wandelbegeleider mee willen lopen. Wandelbegeleiders houden tijdens de 
wandeling een oogje in het zeil en zijn aanspreekpunt voor de kinderen 
(herkenbaar d.m.v. hesje). Geef je op via het inschrijfformulier zodat we 
contact kunnen opnemen en een uitleg kunnen geven over de invulling 
hiervan. 
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● Geef op het inschrijfformulier aan of er voor de 1e, 2e, of 3e keer 

meegedaan wordt. Er zijn namelijk 3 soorten medailles:  
 

                
 
● Leerlingen kunnen zich alleen inschrijven indien de naam van een 

ouder/verzorger is ingevuld. Het is een keuze van ouders/verzorgers om 
kinderen tijdens het wandelen al dan niet te begeleiden.  
 

● De ouders/verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun 
kinderen tijdens de wandelavonden.  
 

● Op vrijdagavond 24 mei worden de wandelaars van de lange route 
ingehaald door Harmonie St. Petrus. Zij begeleiden de wandelaars vanaf  
‘de Kikker’ naar het schoolplein. 

 
Uiteraard mogen kinderen, die de korte route lopen, ook met deze groep 
mee naar school lopen. Zij kunnen dan bij ‘de Kikker’ samen wachten op de 
andere wandelaars en in één lange stoet door het dorp de laatste meters 
maken. Het tijdstip waarop de harmonie vertrekt maken we later bekend. 
 
Nodig opa’s & oma’s, ouders, dorpsgenoten, vrienden en andere bekenden 
uit om de kinderen toe te juichen tijdens de laatste meters van hun 
avond4daagse. Na de medaille uitreiking start het Blarenbal op het 
schoolplein. Net als vorig jaar met tombola, springkussen, ijskraam en een 
drankbuffet en dit jaar nieuw: een DJ en een photobooth!. 
Het Blarenbal eindigt om 22.00 uur.  

 
● Met de inschrijving ga je akkoord met het reglement, dit is te vinden op de 

website www.avond4daagse-gulpen-wittem.nl. Hier vind je meer 
informatie over het wandelevenement in Gulpen en via dit kanaal houden we 
je op de hoogte van de laatste nieuwtjes.  

 
Voor meer informatie mail naar: info@avond4daagse-gulpen-wittem.nl 

 
 
Sportieve wandelgroet van de commissie 

 
 

 
 


