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Wandelsportvereniging De Wandelvriend Aalten
Secretaris R.Wellink
p/a Dr.Schaepmanstraat 23
7131 ZB Lichtenvoorde
Tel: 06-10963536
Bank NL63 RABO 0300 2792 99
Email: info@dewandelvriendaalten.nl
Web: www.dewandelvriendaalten.nl

Telefoonnummers tijdens Avond4daagse
organisatie : 06- 19346692
Rode Kruis: 06-20514715
Wees zuinig op de natuur. Blijf op de aangegeven wegen en paden. Gooi
geen afval op/langs de route, geef het af bij de controleposten. Volg de
aanwijzingen op van politie, verkeersregelaars en de organisatie.
Deelname op eigen risico !

DATUM:

De 63e Avondwandel vierdaagse Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei 2019

INHAALAVOND:

Maandag 20 mei 2019

DEELNAME:

Aan de avondvierdaagse kan worden deelgenomen door scholen, verenigingen,
bedrijven, groepen en individuele wandelaars.

AFSTANDEN:

4 avonden: 5 km of 10 km of 15 km per avond.
Tevens is het mogelijk aan één avondtocht deel te nemen.

START & FINISH
PLAATS:

De Markt in Aalten.
Groepen dienen zich in zijn geheel op het marktplein te melden, bij het afhalen van
de startkaarten voor de betreffende wandeldag.
Ook bij het afmelden, dient de gehele groep op het marktplein te verschijnen.
Groepsleiders kunnen alléén voor hun eigen groep een startkaart afhalen bij het
startbureau.

STARTTIJDEN:

Tussen 18.00 en 19.00 uur.
Wij adviseren om met de groepen, die 5 km wandelen, te starten om +/- 18.15 uur,
om de kleinste wandelaars niet in de verdrukking te laten komen.
Advies: Vrijdag starttijd 5km, 19.00u.

STARTBUREAU:

Is gevestigd in een tent op de Markt.

ROUTES:

Worden uitgereikt bij het startbureau.

BELONING:

Afhankelijk van het aantal keren dat is deelgenomen, een medaille in serie c.q. een
volgcijfer. Wordt na voltooiing van de avondvierdaagse uitgereikt op het startbureau.

MEDISCHE
VERZORGING:
INTOCHT:

Wordt verzorgd door het Nederlandse Rode Kruis afdeling Aalten.
Vrijdagavond om 20.30 uur vertrek vanaf Schaersvoorde, Landbouwstraat 1.
Deelnemende groepen en individuele deelnemers wandelen gezamenlijk de
intochtroute, waarbij men begeleid wordt door een aantal muziekkorpsen.
Voor de intocht verzamelen in de Landbouwstraat.

VOORINSCHRIJVING: Zie inschrijvings informatie
DEELNAMEKOSTEN: Zie inschrijvings informatie
BETALINGSWIJZE:

Zie inschrijvings informatie
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