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Van 19 t/m 22 mei loopt Deventer voor de 70ste keer de
Avond4daagse.
De Deventer Sportploeg loopt weer mee!
Vier avonden wandelen door ons mooie Deventer: het is gezond, maar vooral ook leuk! En
de laatste avond loop je met muziek en heel veel publiek door de binnenstad. Je krijgt
applaus van de burgemeester en – als je alle avonden hebt gelopen – een medaille!

Wandel je mee?
Er zijn een paar belangrijke zaken die je moet weten:
 Doe je mee? Meld je dan aan bij de coördinator van je eigen sport.
 Deelname kost € 4*. Die kun je betalen aan je coördinator.
 De Deventer Sportploeg zorgt voor begeleiding tijdens het wandelen.
 Je moet zelf naar de startplaats komen of worden gebracht (op maandag, dinsdag en
woensdag om 18.15 uur en donderdag om 18.30 uur) en gaat ook weer zelf naar huis
of wordt opgehaald (ma t/m wo rond acht uur, half negen, donderdag rond een uur
of negen).
 We doen mee aan de 6 kilometer.
 Meer informatie (waar je precies moet zijn, wat je aan moet enz.) krijg je een paar
dagen van te voren.
 De laatste avond lopen we in het T-shirt van de Deventer sportploeg; als je dit hebt,
graag aantrekken!

Aanmelden kan tot en met zondag 4 mei!
Fijn als u - als familielid of vrijwilliger – wilt meelopen als begeleider! Meld u dan aan bij de coördinator!
De kosten voor meelopen (een of meer avonden) bedragen € 1,50*.
Wilt u ook een medaille dan zijn de kosten € 4*.
* De bijdrage van de organisatie van de 4-daagse is verhoogd met € 0,50, zodat we al onze wandelaars en
begeleiders onderweg van iets te eten en te drinken kunnen voorzien!
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