
 

 

Avond4daagse 

Moergestel krijgt een 

nieuw jasje! 
4 t/m 7 juni 2019 staat de 37e 

Avond4daagse van Moergestel gepland 

 
De afgelopen maanden zijn de nieuwe ideeën besproken met beide scholen. Naar het voorbeeld 

van de Wandelvierdaagse in Hilvarenbeek bestaat vanaf dit jaar een nieuwe mogelijkheid; je kunt 
namelijk de Avond4daagse met je klas lopen! 

Op deze manier hopen we wandelen te stimuleren, want het is gezond én gezellig! 
 
 
Om het zo makkelijk mogelijk te houden, kan je je op school aanmelden. Samen met je klasgenoten, 
vriendjes en/of vriendinnetjes. De klassenouders coördineren het aantal inschrijvingen.  
 
Praktisch houdt dit in: 
Elke klas verzamelt met de groep op het Sint Jansplein en wandelen gezamenlijk de route. De lengte 

van de route is afhankelijk van je groep:  

- groepen 1 en 2:   3 km 
- groepen 3, 4, 5 en 6:  5 km 
- groepen 7 en 8:   10 km 
Liefhebbers zijn vrij om zich in te schrijven voor de 15 km 

 
Wanneer er groepjes kinderen in de klas wel mee willen lopen maar niet de lengte die hierboven 
beschreven staat is dat ook mogelijk, daarover kan je overleggen met de klassenouder.  
De wandeling wordt begeleid door ouders/verzorgers. Per vijf kinderen loopt minimaal één 
begeleider mee. Als begeleider kan je ervoor kiezen één of meerdere dagen mee te lopen. Wanneer 
je als begeleider mee wil lopen voor een medaille, schrijf je dan in in Den Boogaard (zie hieronder).  
 
Op vrijdag vindt de traditionele intocht plaats met de Harmonie. Maar dit jaar doen we dit met een 

extra feestelijk tintje. Vrijdag is namelijk de Gekke Hoedendag! Dé dag voor je hippe hoed, 

piekfijne pet of malle muts. Zet hem op, dat vinden we top!! 
 

Natuurlijk blijft het ook nog mogelijk om individueel of samen met broertjes/zusjes de Avond4daagse 

te lopen. Inschrijving daarvoor verloopt zoals altijd in Den Boogaard; op 31 mei of 3 juni (18.30u-

20.00u). 

Inschrijven kan na de meivakantie; van 7 tot 20 mei! 

 

Lopen jullie met ons mee? 


