Informatie Avond4daagse
Beste wandelaars,
Jullie inschrijvingen zijn inmiddels gedaan en de enveloppen zijn bijna
klaar. Nog heel eventjes en dan is het wandelen maar!
Hierbij nog even wat informatie. Op maandag 30 mei krijgen jullie de
envelop mee naar huis met daarin de startkaart, een routeboekje en je
wandeldiploma.
Let op! Op vrijdag 3 juni, tijdens de intocht, dien je met je startkaart je medaille nog op te halen.
Dit kan binnen in Sportcentrum Arcus, bij wandelvereniging de Posthoorn.
Indien je nog geen school T-shirt hebt meegekregen met het schoolreisje XS dan krijg je dit ook
maandag mee met de envelop.
Elke dag mag er niet eerder gestart worden met lopen dan 18.00 uur, vanwege de veiligheid.
Er is door de Posthoorn een wijziging gedaan in de verzamelplaats. Deze is niet meer langs het
gebouw op de stoep, maar op de parkeerplaats tegenover de ingang van Sportcentrum Arcus. Zie
plattegrond hieronder. Je bent niet verplicht om hier te verzamelen, omdat we niet klassikaal lopen. Er
staat een bord met de naam van onze school. Dit is een makkelijk te herkennen punt, als je wilt
verzamelen met een groepje.
Voor de duidelijkheid hebben we plattegronden bijgevoegd. Op deze plattegronden kun je zien waar
de Koek en Zopie tent op alle vier de dagen zal staan. Ook de afstanden 7,5km en 12,5km komen hier
langs!
Voor de afstanden 7,5km en 12,5km hebben we dit jaar nog een extra Koek en Zopie tent weten te
bemannen op de woensdag- en donderdagavond. Voor de locaties van deze 2 dagen zijn we nog druk
bezig. Uiterlijk dinsdag zullen we deze locaties met jullie delen op Parro.
We wensen jullie ontzettend veel wandelplezier!
Mocht je nog wat vragen hebben, schroom niet om ons aan te spreken of te mailen naar
paschalis.or@kansenkleur.nl
Groetjes Joep Peters en Kim Vermeulen (werkgroep Avond4daagse)

Locaties Koek en Zopie tent alle dagen, alle afstanden (5km, 7,5km en 12,5km)

