
24e  AVONDWANDELVIERDAAGSE 2022                     

 Van 17 tot en met 20 mei.    Loop je mee? 

 
- De organisatie staat onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland  

(kWbn). 

 

- De te lopen afstanden zijn: 2,5 km, 5 km, 7,5 km, 10 km en 12,5 km. 

De 2,5 is speciaal ingebracht om ook de oudere mensen, mensen met een rollator, 

mensen met kinderwagens en jongere kinderen mee te laten doen. 

  

- Aan de lopers van de 5 t/m 12,5 km wordt na vier avonden de officiële 

wandelmedaille van de kWbn uitgereikt.  

Ook voor kinderen t/m groep 2 van de basisschool bij 2,5 km. 

 

- Officiële wandelboekjes van de kWbn zijn aan de start te koop; kosten € 1.00. 

 Daarin kun je de gelopen afstanden en je leuke ervaringen opschrijven. 

 

- De normale kosten voor deelname zijn € 4,00 per persoon. 

- Bij voorinschrijving, zowel op school als in ’t Raadhuis,  € 0,50 per persoon korting. 

 

- De voorinschrijving op school vindt plaats op woensdag 11 mei na schooltijd. 

- De voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15,  is op woensdag 11 mei 

 van 18.00 tot 19,30 uur. 

 

- De routes zijn beschreven; per avond wordt de routebeschrijving uitgedeeld. 

- De start en finish zijn bij ’t Oude Raadhuis. Start tussen 18.00 en 19.00 uur. 

 

- De school helpt wel bij de voorinschrijving maar is niet aansprakelijk en 

verantwoordelijk voor uw kind. U moet zelf zorgen voor voldoende volwassen 

begeleiding bij het lopen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     AANMELDINGSFORMULIER WANDELVIERDAAGSE (op bs De Boog)  

Van 17 t/m 20 mei 2022 

     Naam      :............................................................................................................ 

     Geb. dat. ……………………………………………………………………… 

     Adres      :……………………………………………………………………… 

     Postcode :……………………………………………………………………… 

     Telefoon :……………………………………Groep ……..…………….. 

     Meldt zich aan voor de wandelvierdaagse van  .......km. 

     Hij/zij doet mee voor de  ......keer. 

     Inschrijving op Basisschool de Boog is op woensdag 11 mei om 12.15 uur  

     in de hal van de school. 

     Deelnamekosten: € 3,50 p.p., te voldoen bij inschrijving 

     (liefst gepast, pinnen niet mogelijk). 

 


