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Beste contactpersoon voor de avond4daagse,

Wij hopen dit jaar weer op uw medewerking te kunnen rekenen. Ook hopen wij, dat u
ons bericht voor in uw nieuwsbrief wilt plaatsen. Dit jaar zit een avond4daagse zoals
we die gewend zijn er helaas niet in. Gelukkig is er een alternatief ontwikkeld waarbij
het voor de kinderen wel mogelijk is deel te nemen aan de Avond4daagse Home
Edition van Heemskerk.
Aan de hand van een aantal hoofdpunten in deze brief informeren wij u over de
avond4daagse Home Edition van dit jaar. Mocht u na het lezen van deze brief toch
nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via de gegevens onderaan
deze brief. Ook de tekst van ons nieuwsbericht vind u onderaan.

Wat is Avond4daagse - Home Edition?
Vanaf 29 maart tot en met 30 juni 2021 kunnen de
kinderen en ouders hun eigen Avond4daagse lopen.
Met eigen routes, vanaf een eigen locatie, op een
eigen moment, met een eigen afstand. Zo
voorkomen we met elkaar dat het te druk wordt. Na
vier wandelingen en een hoop beweegplezier
ontvangen zij de enige echte Avond4daagse
medaille thuisbezorgd!

Hoe werkt het?
Na aanmelding krijgen ze toegang tot de app eRoutes. Via de app ontvangen ze
iedere wandeldag routes waar ze uit kunnen kiezen. De ouders en kinderen bepalen
zelf wanneer ze lopen. Dat mag ‘s avonds zijn, maar ook overdag. En doordeweeks
of in het weekend. Als ze hun Avond4daagse maar afronden binnen 2 weken na de
eerste wandeldag. Want het moet natuurlijk wel een prestatie blijven. Houd rekening
met de maatregelen van de Rijksoverheid en loop niet in te grote groepen. Maar
maak er vooral een feestje van met spelletjes onderweg, iets lekkers in de rugzak en
een mooi finish moment bij de voordeur! Onderweg verrassen we ze in de app met
leuke berichten. Zo helpen we mee deze Avond4daagse onvergetelijk te maken.

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk vanaf 29 maart. Inschrijving via de Avond4daagse - Home
Edition 2021 vindt plaats op

https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/heemskerk
Wilt u een seintje als de inschrijving start? Schrijf u
dan in voor de Nieuwsbrief Avond4daagse.
U kunt natuurlijk ook de QR code hiernaast scannen
met de camera van uw telefoon.
Deelname aan Avond4daagse – Home Edition kost
€6,50 per deelnemer. Daarvoor krijgt u toegang tot
de app, de mogelijkheid om vier routes (van 2,5 - 5 10 kilometer) automatisch te laten aanmaken en u
krijgt de officiële Avond4daagse medaille
thuisbezorgd.
vond daagse ome Edition eemskerk

Deel je avonturen!
We genieten graag met jullie mee en hopen dat we toch een gevoel van
saamhorigheid kunnen creëren door elkaar te enthousiasmeren tijdens de
Avond4daagse - Home Edition. Deel vooral je avonturen via social media met de
hashtag #Avond4daagsehome!

Tekst nieuwsbrief
De Avond4daagse gaat dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar meedoen met de
Avond4daagse – Home Edition! Loop jouw eigen route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen
moment binnen 2 weken. En maak er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal
je ook nog eens de enige echte officiële Avond4daagse medaille. Mis dit unieke wandelfeest niet. De
Avond4daagse – Home Edition duurt van 29 maart tot en met 30 juni. Deelname kost €6,50. Kijk voor
voor meer informatie op www.avvond4daagse.nl. Aanmelden kan vanaf 29 maart via
https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/heemskerk. Veel plezier!

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking en inzet in voorbereiding op de
avond4daagse Home Edition van 2021!
Met vriendelijke groet,

Margriet Sponselee
Namens de Wandelsportvereniging Avondvierdaagse Noord-Holland
www.wsva4dnh.nl
info@wsva4dnh.nl

Mobiel: 06-53742086

