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 Avond4daagse Moergestel  Avond4daagse Moergestel 

Avond4daagse Moergestel gaat weer van start! 
Dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juni 2022 staat de 40e Avond4daagse van Moergestel gepland. 

Na twee jaar een Avond4daagse als HomeEdition, waarbij je in klein gezelschap kon wandelen, is 
er nu weer de mogelijkheid om de Avond4daagse met je klas of met je vrienden of vriendinnen van 

school te lopen!  
 

En omdat het de 40e editie is wordt het extra leuk! Jij bent er toch ook bij?! 
 

Samen wandelen voor een gezonde toekomst en veel gezelligheid, dat is waar wij met de 
Avond4daagse Moergestel voor willen gaan. 

 
Dit jaar hebben wij het een stukje makkelijker gemaakt. Je kan je digitaal aanmelden via de volgende link: 
Aanmelden Avond4daagse Moergestel 2022. Mocht je in een groepje of met je klas gaan lopen (wat wij enorm 
stimuleren omdat dit voor nog meer plezier gaat zorgen), laat het ons weten via 
info@avond4daagsemoergestel.nl of bij de start op dinsdag 21 juni 2022. Dan zorgen wij dat op vrijdag de 
medailles voor de hele groep of klas samen klaar liggen.  
 
Omdat de Avond4daagse Moergestel geen schoolactiviteit is, willen wij als organisatie benadrukken dat het de 
bedoeling is dat de kinderen onder begeleiding van ouders/verzorgers deelnemen aan de Avond4daagse. 
Vanuit school of de Avond4daagse is er geen begeleiding. Wanneer de kinderen in groepjes of met de klas 
deelnemen vragen wij dan ook aan iedereen om onderling af te stemmen, zodat er voldoende begeleiding is en 
de Avond4daagse veilig en gezellig zal verlopen. Wanneer je als begeleider mee wil lopen voor een medaille, 
schrijf je dan zelf ook in via bovenstaande link. 
 
Praktisch informatie: 
We verzamelen (per afstand, per 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 (kinderwagen en rolstoel vriendelijke route) 
- 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 
 
Starttijden dinsdag tot en met donderdag voor alle afstanden: tussen 18.00u en 19.00u. 
Starttijd vrijdag:  - 3 en 5 km: 18.15u 

- 10 km: 17.15u 
- 15 km: 17.00u 

 
Feest!! 
Alle dagen van de Avond4daagse hebben een Extra Feestelijk tintje! Heel graag vieren wij met zoveel mogelijk 
kinderen uit Moergestel het 40 jarig bestaan van de Avond4daagse Moergestel. Meer informatie hierover vind 
je tzt op social media en de website. Uiteraard vindt op vrijdag 24 juni de traditionele intocht plaats met de 
Harmonie en ook dit weer met een extra feestelijk tintje 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 is vanaf dit jaar digitaal mogelijk via de eerder genoemde link. Maar ook is het nog 

mogelijk om in te schrijven bij één van onze leden die voor u klaar staan in Den Boogaard op donderdag 16 juni, 

vrijdag 17 juni en/of maandag 20 juni 2022 (18.30u-20.00u). 

Wij kijken er naar uit om samen met jullie (heel veel ouders/-verzorgers en kinderen) deze Avond4daagse tot 

een Feestelijk, gezellig en sportieve activiteit te maken. Zien jullie graag dinsdag 21 juni bij de start! 

https://fd8.formdesk.com/kwbn/A4DOI2022_Moergestel
mailto:info@avond4daagsemoergestel.nl

