
 
 
Over een dikke week is het weer zover, dan lopen er 218 kinderen mee met de 74e 

avond4daagse van Hoogezand-Sappemeer! 

Dit jaar is het van maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni. 

We lopen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

 

De kinderen krijgen maandag 28 mei op school een hesje uitgedeeld en een brief met een 

aantal basisregels, liedjes en de route. Eén van de regels is: Neem zelf géén snoep mee. Er 

wordt door de begeleiders snoep uitgedeeld. 

 

De starttijden voor de 5 km. zijn op: ma/di/do. om 18.10 uur aan de Laan van Sport, op het 

fietspad tussen de sportvelden en de sporthal 

Zoek daar de begeleiders van onze school en het bordje met de naam van je klas en meld je 

uiterlijk aan om 17.55 uur bij de hoofdbegeleider die dan al aanwezig is. 

Na elke wandeldag meld je je ook weer af bij de hoofdbegeleider. 

 

Op de vrijdag word je verwacht om uiterlijk 19.15 uur bij het Margrietpark in de opstel-straat 

van onze school. Dat geldt voor de 5 km lopers. Welke straat dit is, wordt in de 4daagse week 

pas aan ons bekend gemaakt. Die informatie volgt dus nog. Als de 10 km.-lopers er ook zijn, 

wordt er rond 19.30 uur gestart voor de Intocht.  

 

De starttijden voor de 10 km zijn op: ma/di/do én vrijdag. om 18.00uur aan de Laan vd 

Sport, ongeveer thv ingang hek Aletta Jacobs college. 

Zoek daar de begeleiders van onze school en het bordje met de naam van je klas en meld je 

uiterlijk aan om 17.45 uur bij de hoofdbegeleider die dan al aanwezig is. 

Na elke wandeldag meld je je ook weer af bij de hoofdbegeleider. 

 

Aan het eind van de intocht worden door de hoofdbegeleiders een pakje drinken en de 

medailles uitgereikt en kun je de hesjes weer inleveren. 

Meer informatie zoals de route is te vinden op                                  :   

http://www.avondvierdaagse-hs.nl/ 

 

We wensen jullie heel veel wandelplezier! 
De Avond4daagse-commissie. 

 

Mocht je nog vragen hebben stel ze gerust: avondvierdaagse.antonius@hotmail.com 

   


