Wandeldriedaagse 2018
Elk jaar wordt er vanuit SJV Rosmalen een Wandeldriedaagse georganiseerd. Vorig jaar was
de driedaagse met 3.000 deelnemers weer een groot succes! Ook dit jaar wil ik weer
proberen als Wittering.nl mee te lopen met de 5 km en 10 km (ik ben hiervoor wel afhankelijk
van hulp, zie verderop!). De kosten voor zowel ouder als kind zijn € 3,50 per deelnemer,
hiervan wordt € 0,50 besteed aan de versnaperingen onderweg.
De Wandeldriedaagse is dit jaar op 23, 24 en 25 mei.

Heb je zin om samen met je kind(eren) mee te lopen? Geef je dan uiterlijk 19 april op
via: wandeldriedaagse-wittering@hotmail.com.
Zet in het mailtje de volgende gegevens:
- Naam van uw kind(eren) en de unit van elk kind.
- Naam van volwassen begeleider(s)/deelnemer(s) en eventuele andere kinderen die
meelopen.
- 5 km of 10 km
- Op welk e-mailadres je tussentijdse informatie wilt ontvangen.
Gelieve er rekening mee houden dat SJV in verband met de veiligheid wilt dat bij beide
afstanden de kinderen begeleid worden door een volwassene, ongeacht de leeftijd.
De betaling van elke deelnemer (€ 3,50 p.p.) kun je z.s.m. na aanmelding, doch uiterlijk 19
april, overmaken op rekeningnummer NL23RABO0140625682 t.a.v. L.Hemminga, onder
vermelding van: Wandeldriedaagse 2018, naam van uw kind(eren), het aantal deelnemers
en 5 km of 10 km. Let op: betalen is niet mogelijk tijdens de wandeldriedaagse zelf – niet
betalen is niet meelopen.

Hulp gevraagd!
Ik ben nog dringend op zoek naar hulp om de Wandeldriedaagse ook dit jaar weer mogelijk
te maken, want ik kan het niet alleen. Voornamelijk voor de dagen zelf, heb ik hulp nodig om
onderweg de kinderen van een hapje en een drankje te voorzien. Kijk of je kind bijvoorbeeld
een avond met een vriendje of vriendinnetje kan meelopen. Als een aantal mensen dat doen,
moet het lukken. Ik hoor dat graag voor 19 april, anders kunnen we ons helaas niet
inschrijven!
Ik zoek nog naar:
- Een verkeersregelaar
- Iemand voor bij de stempelpost
- Bemanning voor de versnaperingsposten
Wil je helpen of heb je vragen stuur een mail naar wandeldriedaagse-wittering@hotmail.com
en geef hierbij even aan welke avond(en) je kunt helpen of spreek mij een keer aan op
school.

Met sportieve wandelgroeten,
Lucie Hemminga
Moeder Jin (Unit 2) en Bo (Unit 1)

