60
EDITIE

VAN WOENSDAG 22 JUNI T/M ZATERDAG 25 JUNI 2022
Aan alle ouders/ verzorgers van basisschoolkinderen in
Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker
Na 2 jaar geen wandelvierdaagse gaat het er dit jaar dan toch van komen, de 60e editie van
de Wandel4Daagse Hilvarenbeek. Een gezellige en sportieve activiteit voor onder andere
de basisschoolkinderen. Sinds jaar en dag hebben wij, voor het welslagen van de wandel4daagse Hilvarenbeek, een fijne samenwerking met de ouderverenigingen van de
basisscholen. Hierdoor is het voor de basisschoolkinderen mogelijk om met
de eigen klas deel te nemen aan dit gezellige wandelevenement.

www.w4dhilvarenbeek.nl

AFSTANDEN EN TIJDEN : De wandel4daagse vertrekt dagelijks vanaf De Vrijthof in Hilvarenbeek.
SchoolGroep

Te lopen
afstand met
klasgenoten

Vertrektijd
wo., do. en vr.

Geschatte binnenkomst op
wo., do. en vr.

Vertrektijden op
de zaterdag

Binnenkomst op
de zaterdag *

1 en 2

3 km

18:15 uur

19:15 uur

15:00 uur

16:00 uur

3 en 4

5 km

18:00 uur

19:15 uur

14:30 uur

16:00 uur

5 en 6

8 km

17:45 uur

19:45 uur

13:30 uur

16:00 uur

7 en 8

12 km

17:30 uur

20:00 uur

13:00 uur

16:00 uur

*zaterdagmiddag is de traditionele feestelijke intocht. Deze start rond 16:00uur bij Boerderij ’T Schop,
gaat via de Gelderstraat en eindigt op De Vrijthof.

INSCHRIJVEN VAN 11 T/M 24 APRIL 2022

DEELNEMERSKAART

U schrijft uw kind(eren) in via onze website:

Kinderen ontvangen, ca. een week voor aanvang van
de vierdaagse, via de school de deelnemerskaart.
Deze wordt dagelijks geknipt bij vertrek, op de
pauzeplaats en bij terugkomst.

Scan de QR-code of
ga naar www.w4dhilvarenbeek.nl
Onder het kopje “inschrijven”
kiest u voor “basisschoolkind”
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 per kind.
LET OP! Na de inschrijftermijn van 11 t/m 24 april
bedraagt het inschrijfgeld € 10,00 per kind.
De betaling vindt direct bij inschrijving plaats
via IDeal.

NIET TE VERGETEN

•

•

LEIDING
De groepen & leiding worden samengesteld door de
ouderverenigingen van de diverse scholen, zodat
de kinderen met eigen klasgenoten kunnen lopen.
Ouders, verzorgers die als leiding mee willen lopen
kunnen zich bij het online inschrijven van hun kind
aanmelden. Waarbij opgemerkt dat ná de inschrijving door de organisatie op school gekeken wordt
welke ouders welke dagen als leiding kunnen fungeren. Dus als ouder/ verzorger geeft u een voorkeur
op van dagen waarop u mee wilt lopen als leiding,
maar afhankelijk van het aantal aanmeldingen van
kinderen en leiding wordt bepaald wie wanneer mee
kan lopen. Uitgangspunten hierin zijn:
• Minimaal 1 ouder per groep die alle
4 de dagen meeloopt. (hoofdleiding)
• Maximaal 1 ouder op 5 kinderen

•
•

De kinderen dienen iedere dag op tijd aanwezig 		
te zijn op De Vrijthof. Een groep kan pas 		
vertrekken als alle kinderen aanwezig zijn. 		
Graag ca. 10 minuten voor vertrektijd aanwezig.
Ouders kunnen hun kinderen weer ophalen, nadat
de betreffende groep op De Vrijthof is gearriveerd.
Meld uw kind dagelijks persoonlijk af bij de 		
leiding van de groep!
Om veiligheidsredenen mogen er geen honden/		
bolderkarren/kinderwagens ed. in de groep 		
meegenomen worden, ook niet door de leiding.
Elke dag wordt er door de organisatie een 		
traktatie uitgereikt tijdens de “rust”.

Bezoek de website www.w4dhilvarenbeek.nl
voor meer informatie over de organisatie van de
jaarlijkse wandelvierdaagse Hilvarenbeek.
En voor vragen kunt u ons altijd mailen:
info@w4dhilvarenbeek.nl

Met vriendelijke wandelgroet,
Stichting Wandelvierdaagse Hilvarenbeek.

