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Avondvierdaagse 2022 
17 t/m 20 mei 

 

 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
We gaan weer lopen! Dit jaar lopen we voor de 6de keer de Avondvierdaagse eindelijk weer 
langs mooie routes in en om Luttelgeest, het Kuinderbos en Wellerwaard. 
 
Let op! 
Peuters en groep 1/2 lopen de 2,5km  
* Voor peuters en kinderen van groep 1/2 is begeleiding van een ouder/verzorger verplicht. 
Kinderen van groep 3 t/m 5 lopen de 5km.  
Kinderen van groep 6 t/m 8 lopen de 10km. Ben je 10? Dan loop je de 10km! 

 
dag tijd startpunt 
dinsdag aanvang – 17.45 

start – 18.00 
Tonego 
Sportstraat 30 

woensdag aanvang – 17.45 
start – 18.00 

Kuinderbos Staatsbosbeheer 
Hopweg 21 

donderdag aanvang – 17.45 
start – 18.00 

Wellerwaard 
Friese Pad 

vrijdag 5km 
aanvang – 17.45 
start – 18.00 

10km 
aanvang – 17.15 
start – 17.30 

Tonego 
Sportstraat 30 

 
Iedereen gaat op eigen gelegenheid naar het startpunt. Ouder(s) / verzorger(s) zijn 
verplicht hun kind telkens aan- en af te melden bij de desbetreffende supervisors. Kinderen 
die alleen komen, worden verzocht zich ook aan- en af te melden. 
 
We vragen ouder(s) / verzorger(s) die meewandelen zich ook in te schrijven. De kosten 
zonder medaille bedragen €4.- en met medaille €6.-. Dit is om o.a. de kosten van 
vergunningen, drinken en snacks te kunnen dekken. Ouder(s) / verzorger(s)  die niet iedere 
avond meelopen betalen €1.- per avond. 
 
Het inschrijfformulier en geld in een gesloten envelop uiterlijk 20 april inleveren bij de 
leerkracht. Één wandelaar per strookje opgeven. 
 
Wij wensen iedereen veel wandelplezier toe! 
 
Ingrid, Herecia en Esther 
gym@tonego.nl  
Het Gymbestuur 
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inschrijfformulier 2022 
17 t/m 20 mei 

 

naam kind: ________________________________________________________ 

adres: __________________________ plaats: __________________________ 

groep: __________________________ tel.: ____________________________ 

school: __________________________ mobiel.: _________________________ 

ik loop voor de _____e keer mee afstand: _________________________ 

 ik wil wél een medaille €6.-  ik wil géén medaille €4.- 

ik loop niet mee op:  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 
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inschrijfformulier 2022 
17 t/m 20 mei 

 

 

Naam: ____________________, ouder / verzorger van ____________________, 
(tel: ____________________) 

5km  elke avond  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 

10km  elke avond  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 
 

      

ik loop voor de _____e keer mee afstand: _________________________ 

 ik wil wél een medaille €6.-  ik wil géén medaille €4.- 

* Ouder(s) / verzorger(s)  die niet iedere avond meelopen betalen €1.- per avond. 

 


