Speeltu
uinverenigging de Ko
ouwenaarr “Home Edition” Insschrijving van start!
Even lekken de coronamaatregele
en roet in he t eten te goo
oien. Maar met
m een unieeke editie kan
n hét
wandelfeeest voor kin
nderen toch doorgaan. TTussen 29 maaart en 30 juni 2021 kunnnen zij in Vaa
assen
hun eigeen Avond4daaagse lopen. Volledig corronaproof organiseert Sp
peeltuin‐wijkv
kvereniging de
d
Kouwenaar samen met
m Koninklijjke Wandel B
Bond Nederlland (KWBN)) en eRoutess deze bijzondere
editie. M
Met een specciale app lope
en de wandeelaars hun eigen routes op
o hun eigenn moment. Zo
o wordt
drukte een groepsvorrming voorko
omen. En na afloop wach
ht de officiële
e Avond4daaagse medaille die
uitgereikkt wordt bij speeltuinver
s
estijnweg 611.
eniging “De Kouwenaar”” aan de Woe
Na insch
hrijving kunnen deelneme
ers gebruik m
maken van de Avond4daagse‐modulee in de app eRoutes.
e
Deze app
p maakt routtes vanaf een zelf te beppalen punt en
n afstand. Dit zijn zogenaaamde ‘ronde
routes’, dus het eind
dpunt is hetzelfde als hett startpunt. De
D app houdt bij waar enn hoeveel de
deelnem
mers lopen. En
E verrast ze onderweg m
met leuke berichten!
Om te vo
oorkomen daat veel kinde
eren tegelijk lopen, kunnen deelnemers wandele n tussen 29 maart
en 30 jun
ni 2021. Om er wel een prestatie
p
vann te maken, moeten
m
ze de vier wandeeldagen in tw
wee
weken afleggen. Verrder staat het moment vaan wandelen
n vrij. Dus (an
nders dan dee naam doet
vermoed
den) mag er dit jaar ook overdag geloopen worden
n. Bovendien
n kunnen de lopers zowe
el
doordew
weeks als in het
h weekend
d de wandelsschoenen aantrekken.
Inschrijvven is mogelijjk vanaf 29‐0
03‐2021 via www.avond
d4daagse.nl//deelnemerss/avond4daa
agse‐
home‐ed
dition Hierbijj ontvang je de lokale insschrijflink vo
oor jouw Avond4daagse – Home Editiion.
https://w
www.eroute
es.nl/nl/avo
ond4daagse//vaassen
Via dezee link komen deelnemers terecht op hhet lokale inschrijfformulier dat we vvoor je maakkten en
kunnen zzij zich inschrijven voor jouw plaatseelijke Avond4
4daagse – Ho
ome Edition. Tussen 29 maart
m
en
30 juni 22021 kunnen zij in Vaasse
en hun eigenn Avond4daaagse lopen. Volledig
V
coroonaproof organiseert
Speeltuin‐wijkvereniiging de Kouw
wenaar sam
men met Koninklijke Wan
ndel Bond Neederland (KW
WBN) en
eRoutes deze bijzond
dere editie. Met
M een speeciale app lop
pen de wand
delaars hun eeigen routes op hun
eigen mo
oment. Zo wordt
w
drukte en groepsvoorming voorkkomen. En na
a afloop waccht de officië
ële
Avond4d
daagse medaaille die uitge
ereikt wordt bij speeltuin
nvereniging “De
“ Kouwennaar” aan de
Woestijn
nweg 61. Deeelname kost €6,50. Inschhrijving vindtt dit jaar niett centraal viaa school of
sportverreniging plaaats, maar oud
ders/verzorggers schrijven
n zichzelf en hun kindereen in. Er kan gekozen
worden uit drie afstaanden: 2,5 – 5 – 10 km. EEn de welverrdiende Avon
nd4daagse m
medaille ontvvang je
bij Speelltuinverenigiing de Kouwe
enaar. Voor informatie bel
b gerust naar Speeltuinn‐Wijkverenigging de
Kouwenaar, tel. 0578
8‐574117

