
 

  AVONDVIERDAAGSE 2017 
                      6juni-7juni-8juni-9juni 
Beste kinderen (en ouders/verzorgers) 

 

Wij gaan voor de zestiende keer deelnemen aan de avondvierdaagse. 

Wij doen dit jaar weer mee met de vierdaagse van Beekbergen. 

De te lopen afstanden zijn:       3½  en  7 KM 
 

Gestart wordt er bij DE BOERDERIJ aan de Tullekensmolenweg 22 in Beekbergen. 

Voor het vervoer dient iedereen zelf te zorgen. 

Het verzamelen is elke avond om 18.15 uur bij DE BOERDERIJ ! ( bij de Bongerdvlag ) 

(De muzikale intocht door Beekbergen, op de laatste avond, zal beginnen om 20:00 uur 

vanaf het Teixeira de Mattospark aan de Hoeven te Beekbergen.) 

 

Voor kinderen uit groep 1 t/m 4 is begeleiding van een ouder of verzorger verplicht, bij kinderen 

uit groep 5 t/m 8  is het mogelijk dat een begeleider meerdere kinderen onder zijn/haar hoede 

neemt. 

Broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook welkom. 

Even voor alle duidelijkheid : het kan “laat” worden voordat u weer thuis bent ( omdat de route van 

de laatste avond niet zo lang is, zijn de afstanden niet elke avond gelijk ) 

 
De kosten per deelnemer zijn € 6.00 ( graag GEPAST betalen ) 

Begeleiders die geen medaille willen ontvangen kunnen zonder betaling meelopen.  

Op woensdag 3 mei om 12.30 uur, op donderdag 4 mei om 14.30 uur, op woensdag 10 mei om 

12.30 uur en op donderdag 11 mei om 14.30 uur zit er iemand van de commissie in de grote hal 

om de strookjes ( en het gepaste geld )  in ontvangst te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, Oscar van Duuren , Hubert Dijk, Sandra van Middendorp en Agnes 

Brouwer. 

 

Wij zoeken nog extra hulp voor het verzorgen van limonade, koffie en thee. 

We krijgen de tweede avond iets lekkers bij Marken Haven ( voorheen Immendaal ) in Beekbergen.  

 

_______________________________________________________________________ 

 
NAAM:__________________________________________ GROEP___________________ 

 

AFSTAND:_____________KM      TELEFOON:_________________   mobiel:____________ 

 

IK LOOP VOOR DE_________KEER MEE ! 

 

BEGELEIDER:____________________________  

 

LOOPT VOOR DE __________KEER MEE .   MEDAILLE  JA / NEE . 

 

BROER / ZUS:_________________MEDAILLE JA / NEE 

 

 
NAAM:_______________________________________________________ 

 

IK GEEF ME OP VOOR HET VERZORGEN VAN DE LIMONADE, KOFFIE EN THEE OP 

DINSDAG , DONDERDAG OF VRIJDAG. 


