
Wandelavondvierdaagse, punten voor de schooljeugd. 
 

Zoals jullie waarschijnlijk al wel hebben gezien, hangen er in Moergestel al weer overal 

posters van de wandelavondvierdaagse 2015. 

Nu wil de organisatie jullie hier nog even aan herinneren door dit extra briefje. 

De wandelavondvierdaagse kan dit jaar gelopen worden van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni 

2015. Je kunt weer inschrijven voor 5 km, voor 10 km, of voor 15 km. 

Het inschrijven is dit jaar ook weer  in Den Boogaard en wel op donderdag 28 mei, 

vrijdag 29 mei en maandag 1 juni, elke avond tussen 18.30 en 20.00 uur. Omdat de 

Wandelbond voortaan meer gegevens van de wandelaars wil hebben, o.a. in verband 

met de verzekering,  vragen we jullie de volgende gegevens: Voorletter. Achternaam. 

Geslacht. Geboortedatum en Adres. Deze gegevens moeten 1 jaar bij de plaatselijke 

organisatie bewaard worden. Deze gegevens kunt u zelf op een aangereikt formulier 

invullen voor de definitieve inschrijving 

Natuurlijk kan op de 1e wandelavond ook nog ingeschreven worden, maar het is 

verstandiger om vooraf in te schrijven want dit kost u maar ook de organisatie veel extra 

werk en tijd. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per persoon. Indien men bij de start wil inschrijven kost dit 

€ 5,00. Je kunt ook als groep (minimaal 10 personen) inschrijven, dit is heel leuk en je krijgt 

nog een aparte medaille voor de groep 

Kinderen onder de 10 jaar mogen alleen onder begeleiding meelopen. De kinderen die al meer 

meegelopen hebben weten hoe leuk en gezellig deze avonden zijn. Er zijn weer mooie routes 

uitgezet en deze gaan zo min mogelijk over de doorgaande wegen. Vergeten jullie niet bij de 

inschrijving op te geven hoe vaak je al meegelopen hebt? In Moergestel kun je maximaal 

voor de 33e keer meelopen. Kijk thuis goed welke medaille je vorig jaar gekregen hebt. 

Bij de inschrijving ontvang je nog een brief met belangrijke punten die je goed moet lezen en 

onthouden. 

De starttijden zijn elke avond tussen 18.00 en 19.00 uur. 

Op vrijdag 5 juni zijn de starttijden aangepast omdat de Stichting alle wandelaars ongeveer 

tegelijkertijd op het St.Jansplein wil laten aankomen, de starttijden zijn dan voor de 15 km. 

wandelaars om 17.15 uur, de 10 km. wandelaars om 17.45  uur en de 5 km. wandelaars om 

18.15 uur. Door deze ongelijke start hopen wij dat de wandelaars om ong.19.30 uur zich 

verzamelen op de speelplaats van De Vonder en dan gezamenlijk in een grote stoet vooraf 

gegaan door Harmonie “Prinses Juliana” het St.Jansplein zullen bereiken, waar zij door 

familie en bekenden worden opgewacht. De route vanaf de nieuwe Brede School De Vonder  

gaat via de Kloosterlaan naar Stanislaus dan via het pad tussen Stanislaus en de nieuwe school 

weer naar de Kloosterlaan daar oversteken naar de Kerckackerstraat 1e straat rechts naar 

Kruijsackerplein en doorlopen naar Kruijsackerstraat aan het einde links Het Rootven en 

vervolgens naar het St. Jansplein. 

 

Voor meer informatie kun je bellen met 013 5132207, 06 49780629 (tussen 18.00 en 19.00 

uur). 

 

Tot ziens op 2 juni 2015. 

 

De Stichting Wandelavondvierdaagse Moergestel. 

 


