
Gendringen, februari 2020 
 
Betreft: Ulftse Avondvierdaagse 2020 
 
 
Beste kinderen, ouders/verzorgers, 
  
Ook dit jaar loopt Gymvereniging Gendringen van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 juni mee, met de 5 kilometer route 
van de Ulftse Avondvierdaagse. Kinderen uit groep 1 tot en met 6 zijn van harte welkom om met onze groepen mee te 
lopen. 
 
Wij vragen een bijdrage van € 6,- per wandelaar, zowel voor kinderen als begeleiders, voor het inschrijfgeld en de 
verzorging onderweg. Dit bedrag moet gepast betaald worden, bij de inschrijving. Naast het clubshirt dat bij het 
oefenlopen wordt uitgedeeld, dragen wij tijdens het wandelen een blauwe spijkerbroek.  
 
Wil je meelopen? Knip onderstaande strook uit en lever deze ingevuld en met de gepaste bijdrage in een gesloten 
envelop in de brievenbus bij: Mariska Pastoors, Waterkers 8, 7081 JG  Gendringen.  
Geef je op uiterlijk woensdag 25 maart 2020. Latere aanmeldingen worden niet meer verwerkt! 
 
We zijn ook op zoek naar ouders die alle vier de avonden kunnen lopen, om te helpen met de begeleiding van de 
groepen.  Bij de kinderen uit groep 1 en 2 streven we naar een begeleider per twee kinderen. Bij de oudere kinderen 
delen we een begeleider per vijf kinderen in. Als er teveel aanmeldingen van begeleiders zijn, dan bepalen we de indeling 
op volgorde van aanmelding. Kunt u tijdens een van de avonden onderweg helpen met het uitdelen van drinken? Ook dan 
kunnen we uw hulp goed gebruiken. 
 
We willen voorafgaand aan de avondvierdaagse een keer met de hele groep oefenlopen en informeren u in april over de 
datum van de oefenavond.  
 
Heeft u vragen over de vierdaagse, stel deze dan via het e-mailadres 4daagsegvg@gmail.com. Om verwarring te 
voorkomen, willen we iedereen verzoeken om uitsluitend via dit e-mailadres te communiceren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens bestuur en leiding,         
Josine Hendrixen en Mariska Pastoors 
Gymvereniging en Sport & Spel Gendringen 
 
 

 
                                            

 

INSCHRIJFSTROOKJE ULFTSE AVONDVIERDAAGSE 
 

NAAM : ___________________________________________________   jongen/meisje 

ADRES : _________________________________________________________________ 

TEL. : _________________________________________________________________ 

LEEFTIJD: _______________ jaar, schoolgroep: ______________________________ 

E-mailadres ouders (i.v.m. doorgeven oefendata): __________________________________________________  
    

o _________________________ wil als leiding meelopen en betaalt zelf ook bijdrage. 
 

o _________________________ wil helpen op de rustpunten. 
 
Dit strookje met de gepaste bijdrage van € 6,00 p.p. graag in een gesloten envelop met naam van het kind inleveren in 
de brievenbus op Waterkers 8 te Gendringen. 

mailto:4daagsegvg@gmail.com

