
AVONDVIERDAAGSE 2022  
Dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni. 
5 Kilometer info brief 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
 
De Avondvierdaagse Hoevelaken zal dit jaar worden gelopen van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 
3 juni. Deze brief gaat over de 5 kilometer. 
 
De organisatie van de 5 km wordt verzorgd door de ouderraad en de feestcommissie.  
De 10km wordt verzorgd door school, informatie daarover staat in de aparte 10 km. info 
brief. Leest u onderstaande alstublieft goed door. 
 
 
M.b.t. de kinderen: 
 

• 5 km: Di. Wo. Do. Aanwezig zijn op het voetbalveld van SC Hoevelaken om 18.30 uur   
De 5 km tocht duurt ongeveer 1,5 uur.  
Vr. aanwezig zijn om 18.45 uur.  
(10 km: aanwezig Di, Wo. Do. 18.15 uur, vr. 18.00 uur) 
 
Vrijdag is de feestelijke intocht. De kinderen zullen na hun pauze bij Euretco, vanaf 
20.15 uur via het centrum weer terug naar het voetbalveld wandelen.  
Mocht u iets willen geven aan de kinderen, dan graag iets kleins voor hun groepje. 
 

• Routes kunt vinden op www.avondvierdaagsehoevelaken.nl 
 

• Aanspreekpunten voor wat betreft de organisatie van de 5 km. avondvierdaagse zijn: 
Mignon Geerdink: 06-28.27.30.47  
Marieke Groosjohan: 06-12.11.72.09 
 

• Elke avond zullen er leden van de ouderraad mee lopen, 1 voorop en 1 achteraan om 
de stoet bij elkaar te houden. 
 

• In geval van onweer tijdens de wandeling keren we direct terug naar het 
voetbalveld. Alle ouders worden verzocht hun kind daar zo snel mogelijk op te halen.  
 

• Bijgaand de groepsindelingen waarop staat aangegeven: 
Het groepje waar u als begeleider bent ingedeeld, welke groep u begeleidt en op 
welke avond(en). -> meegegeven aan uw kind op 24 mei! 
Het is niet mogelijk om als ”extra” begeleider mee te lopen als u niet bent 



ingedeeld. 
 

• De kinderen dragen Hoeve rugtasjes (worden vooraf uitgereikt op school) om goed 
herkenbaar te zijn. De rugtasjes graag de maandag na de avondvierdaagse weer 
schoon meegeven / inleveren. 
 
 
 

Begeleidende ouders: 
 

• Mocht u onverhoopt verhinderd zijn als begeleider, probeer dan eerst zelf binnen uw 
eigen groep met een andere ouder te ruilen. Mocht dat niet lukken kunt u contact 
opnemen met de organisatie. 

• Neem de groepsindeling met namen van uw groepje mee.  
• U mag u op het voetbalveld een geel vestje pakken bij de ouderraad (te herkennen 

aan een oranje vestje) om goed herkenbaar te zijn voor de kinderen. 
• Zodra uw groepje compleet is meldt u zich bij een lid van de ouderraad. 
• Bij terugkomst op het voetbalveld wanneer alle kinderen uit de groep veilig zijn 

opgehaald meldt de begeleider zich weer af bij een lid van de ouderraad.  
• Wij verzoeken u om zelf aan de straatkant te lopen met de kinderen voor u 

gedurende de tocht om de veiligheid van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen 
waarborgen voor lantaarnpalen en langsrijdend verkeer; 

• Het is uit veiligheids- en organisatorische redenen niet mogelijk om anderen mee te 
laten lopen (of uw kinderen mee te nemen in de buggy) als u als begeleider mee 
loopt met de 5 km. Ook honden zijn niet gewenst, aangezien deze de kinderen erg 
afleiden. 

• In geval van onweer tijdens de wandeling keert u direct terug naar het voetbalveld. 
Alle ouders worden verzocht hun kind daar zo snel mogelijk op te halen.  

 
 
Wij wensen iedereen veel loopplezier! 
De ouderraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


