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Na het succes van de afgelopen jaren gaan we dit jaar voor de 13 keer
de wandel3daagse organiseren in ons prachtige dorp. Elk jaar is het
voor ons weer een hele uitdaging om voor iedereen, jong en oud, een
veilig, gezellig en sportief wandelevenement te organiseren. Door het
overweldigende succes van de afgelopen jaren is ook dit jaar voor de
allerkleinsten weer de kabouterroute op de donderdagavond.
Ook dit jaar maken wij weer gebruik van dit informatieboekje. Hierin
staat alle belangrijke informatie die nodig is om de wandel3daagse
goed te laten verlopen. Daarom is het belangrijk dat dit boekje goed
gelezen wordt door de organisatie, begeleiders en de deelnemers.
Wij vinden het privacy belangrijk. We gaan dan ook zorgvuldig met
persoonlijke gegevens om. Lees er alles over in ons privacy statement
op onze website: http://www.wandel3daagse.nl/index.php?pagina_id=84
Wandelen is zoals bekend een gezonde en sportieve activiteit voor jong
en oud! Al wandelend kan men van de prachtige omgeving genieten.
Ieder jaar zijn er weer nieuwe routes die de deelnemers langs de
mooiste plekjes van ons dorp en buitengebied brengen. Kortom ook dit
jaar is het wandelen genieten! Aarzel daarom niet en doe mee! De
wandel3daagse is er ook voor deelnemers in een scootmobiel of
rolstoel. Voor hen is elke avond een speciale route uitgezet.
De wandel3daagse wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van
onze sponsoren en de geweldige inzet van veel vrijwilligers. Daarom
voor hen: SUPER BEDANKT!
Wij als bestuur hebben weer veel zin in de wandel3daagse 2019,
kunnen wij ook op jullie enthousiaste deelname rekenen?
Natuurlijk horen we graag jullie ervaringen, opmerkingen en suggesties.

Het bestuur van de wandel3daagse bestaat uit:
Lieke Meijer
Voorzitter
Joyce van Nap- Van Oortmarssen
Secretaris
Roelof Meenderman
Penningmeester
Wendelien Roddenhof
Sponsoring
Ina Akkerman
Routes
Arjan Holsappel
Vrijwilligers
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties dan kun je altijd contact
met ons opnemen via e-mail of telefoon.
Lijkt het jou ook leuk om de wandel3daagse te organiseren.
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste bestuursleden. Wij
vergaderen vanaf januari 1 x per maand en in de maand mei een keertje
extra voor de laatste puntjes op de i. Het is prettig als je tijdens de
drie wandeldagen beschikbaar bent vanaf 16.30 uur. Bel of mail ons als
je zin en tijd hebt!
Contact:
Joyce Nap-Van Oortmarssen
Secretariaat Stichting Wandel3daagse Dalfsen
Van Ommenhof 33, 7721 XZ te Dalfsen
tel.: 06 – 39540058
e-mail: secretariaat@wandel3daagse.nl
website: www.wandel3daagse.nl
secretariaat@wandel3daagse.nl

Volg ons ook op:

Bestuur Stichting Wandel3daagse Dalfsen

2.

@Wandel3daagse

Wandeldriedaagse Dalfsen
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Vrijwilligers:

Belangrijke telefoonnummers:
E.H.B.O.

Zonder actieve vrijwilligers kan geen wandel3daagse georganiseerd
worden. Gelukkig hebben wij een groep zeer enthousiaste vrijwilligers,
die wij kunnen inzetten bij de diverse werkzaamheden tijdens de
wandel3daagse. Zonder deze hulp is het voor ons niet mogelijk de
wandel3daagse te organiseren: VRIJWILLIGERS: BEDANKT!

Verkeer
Vrijwilligers
Algemeen
Centraal
alarmnummer
Politie

We kunnen echter nog meer vrijwilligers gebruiken!
De werkzaamheden zijn o.a. : Verkeersregelaar, uitdelen traktatie,
opbouwen/afbreken tent Kerkplein, geluid, foto’s maken etc.
Lijkt het je leuk om ons te helpen?
Geef je dan op als vrijwilliger door een e-mail te sturen naar
Arjan Holsappel: vrijwilligers@wandel3daagse.nl
Telefonisch: 0529 – 43 54 05 / 06 – 53 14 95 72

E.H.B.O.:
Elk jaar kunnen we weer rekenen op de enthousiaste ondersteuning van
de vrijwilligers van de E.H.B.O. vereniging Dalfsen - Hoonhorst.
Elke avond zijn zij met minimaal 5 personen aanwezig om zo nodig hulp
te verlenen aan onze deelnemers.
Zonder hun enthousiaste hulp kan (en mag!) de wandel3daagse niet
doorgaan! Daarom voor hen een extra bedankje via deze weg,
E.H.B.O.: BEDANKT!
Natuurlijk hopen we dat van hun inzet zo min mogelijk gebruik zal
worden gemaakt.
E.H.B.O. Tips:
* Draag goed passende schoenen en sokken van ademend
materiaal(acryl, geen katoen of wol)
* Draag geen voetsokjes tijdens de wandel3daagse
* Snel last van blaren? Zorg zelf voor Compeed
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Joyce Nap-Van
Oortmarssen
Trudie Kramer
Roelof
Meenderman
Arjan Holsappel
Lieke Meijer

06 – 39540058

Geen spoed –
wel politie

0900 - 8844

06 – 12 13 11 43
06 – 11 30 62 39
06 – 53 14 95 72
06 – 52 66 05 00
112

Tekencontrole:
Teken zijn heel kleine beestjes, ze lijken op spinnetjes. Ze zuigen zich
vast in je huid. Ze zuigen bloed op en worden dan groter.
Sommige tekenbeten zijn gevaarlijk, je kunt er de ziekte van Lyme
door krijgen. De organisatie en de E.H.B.O. wil iedere deelnemer
dringend adviseren om elke avond na de wandel3daagse goed te
controleren op teken. Ook al heb je een lange broek aan en/of shirt
met lange mouwen teken weten de weg te vinden op je lichaam.
Controleer daarom elke avond goed!
Als je een teek op je lichaam vindt, moet je die zo snel mogelijk
verwijderen. Gebruik hiervoor een tekenverwijderaar.
Als je een teek hebt verwijderd, moet je goed op blijven letten.
Noteer de datum en de beetplek. Let 3 maanden lang op of je een rode
ring om de beetplek krijgt. Let ook op andere klachten.

3.

Inschrijving

Datrion:

Inschrijven voor de Dalfser wandel3daagse kan op:
Donderdag 16 mei 2018 van 19.00 tot 19.30 uur
bij Goudzwaard Makelaardij, Prinsenstraat 10 te Dalfsen.
Individuele lopers kunnen zich ook nog opgeven voor de start op
woensdag 5 juni 2018. Voor de kabouterroute kun je donderdag
6 juni voor de start ook nog inschrijven.
Bij de start op woensdag 5 juni is het niet meer mogelijk dat
groepen van scholen en verenigingen worden ingeschreven.

Evenals voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk om mee te
doen aan de Datrion, een traditie die bestaat uit drie sportieve
onderdelen: wandelen (tijdens de wandel3daagse), fietsen (tijdens de
fiets3daagse) en zwemmen (tijdens de zwem4daagse).

Het inschrijfgeld bedraagt:
Jeugd t/m 15 jaar: € 4,00 per deelnemer
Vanaf 16 jaar e.o. : € 4,50 per deelnemer
Kabouterroute : € 1,50 per kind (begeleider gratis)
Op onze website www.wandel3daagse.nl kun je het inschrijfformulier
downloaden.
Deze mailen naar secretariaat@wandel3daagse.nl of inleveren tijdens
de voorinschrijving op 16 mei.
Voor elke deelnemende groep graag een apart inschrijfformulier
invullen.
Het inschrijfgeld moet vòòr 24 mei bijgeschreven zijn op Rabobank
rekeningnummer NL28 RABO 0107 1202 40 t.n.v.
St. Wandel3daagse Dalfsen of contant betaald worden tijdens de
inschrijving op 24 mei. Vermeld hierbij duidelijk je naam en de naam
van je school/vereniging.
Kinderen onder de 12 jaar kunnen alleen meelopen onder begeleiding.
We verwachten dat er per groep voldoende begeleiding zal zijn.
Het is niet nodig inschrijfgeld te betalen voor elke afzonderlijke
begeleider/ster. Als voor het aantal begeleiders dat per avond mee
wandelt maar betaald wordt.
Alle deelnemers lopen mee op eigen risico.
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De Datrion is er voor iedereen
1. Jij bepaalt je medaille: ben je ouder dan 6 jaar dan
krijg je een bronzen, zilveren of gouden medaille. Welke
medaille je krijgt is afhankelijk van het aantal dagen
dat je meedoet aan elk onderdeel.
a. bronzen medaille: elk onderdeel 1 dag.
b. zilveren medaille: elk onderdeel 2 dagen.
c. gouden medaille: elk onderdeel 3 dagen.

2. De Kabouterdatrion: Speciaal voor kleuters (4-6 jaar) is er
de Kabouterdatrion. Doe je mee aan alle onderdelen op de
desbetreffende kabouterdagen dan heb je een gouden
Kaboutermedaille verdiend.
Kijk voor alle actuele informatie op:
www.dalfsenbeweegt.nl<http://www.dalfsenbeweegt.nl> ->
datrion
Aanmelden voor de Datrion-medaille is belangrijk
Meldt je aan vóór vrijdag 1 juni 2019 door een mailtje te sturen
naar het mailadres datrion@dalfsen.nl.
Zet in de mail je voor en achternaam, adres, leeftijd en voor
welke medaille je wilt gaan.
LET OP: Inschrijving en betaling om mee te doen aan de

wandel3daagse blijft zoals het was.

Hoe werkt het?
Je ontvangt een Datrionpas bij de speciale tafel tijdens de eerste
wandelavond. Bewaar deze zorgvuldig en neem deze mee naar elke
activiteit van de Datrion.
17.

Afsluiting en Prijsuitreiking

Inschrijving scootmobiel/rolstoel

Vrijdagavond 7 juni is het eindpunt in hal 2 van Trefkoele+.
Hier zal voor elke wandelaar een traktatie zijn. We verwachten dat
alle wandelaars hierbij aanwezig zullen zijn. De prijsuitreiking wordt
daar verricht door burgemeester Van Lente.

Deelnemers met een scootmobiel of rolstoel kunnen zich inschrijven via
het inschrijfformulier bij zorgcentrum Rosengaerde onder contante
betaling.
Voor deze deelnemers is een apart inschrijfformulier beschikbaar.
Zie ook onze website www.wandel3daagse.nl

De groepen zullen per groep hal 2 van Trefkoele+ binnen worden
gelaten, zal de doorstroming bij de tafels met gebak zo snel mogelijk
verlopen. Volg daarom de aanwijzingen van de vrijwilligers, herkenbaar
aan het gele hesje, op. We vragen de eerste groepen zover mogelijk
achterin te gaan zitten, zodat de doorstroming vlot kan verlopen.
Bij binnenkomst ontvangt de begeleider van elke groep een afvalzak.
Deponeer hier het afval in. Dit scheelt ons veel werk!
Tijdens de prijsuitreiking verwachten we dat iedereen in de zaal
stil is. Zodat de uitslag van de jury voor iedereen te horen is.

De kosten van deelname bedragen € 1.50 per avond, derhalve voor 3
avonden € 4,50, bij inschrijving te voldoen.
Rolstoelers dienen, voor zover mogelijk, zelf voor een rolstoel “duwer”
te zorgen.
Voor de bewoners van Rosengaerde zal Rosengaerde voor zover
mogelijk voor een rolstoel”duwer” zorgen.
Voor inlichtingen of vragen over deelname met een scootmobiel of
rolstoel kun je contact opnemen met Theo Feijen, Vriesenhof 16
7721 DK Dalfsen. Tel: 0529-432920 of Mob: 06 – 53 51 22 25.
E-mail: theo.feijen@hetnet.nl
Bewoners van Rosengaerde kunnen ook contact opnemen met Renate
Korthuis, activiteitenbegeleidster.
Alle deelnemers doen mee op eigen risico.

Belangrijk voor alle deelnemers:
Op vertoon van de kwitantie of stempelkaart, ontvangen bij de
inschrijving op 16 mei, of de bevestigingsmail die je hebt ontvangen als
je via de mail hebt opgegeven ontvang je de stempelkaart oen/of de
eerste startstempel.
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De Kleine Kornuiten
Kabouterroute
Voor de allerjongsten, groep 1, 2 of 3 van de basisschool, is er de
Kleine Kornuiten kabouterroute.
Eén avond meewandelen samen met een begeleider van 16 jaar of ouder
op donderdag 6 juni.
De route is ongeveer 3,5 kilometer, onderweg is er een pauze met een
traktatie. Bij binnenkomst is er een mooie medaille voor elke kabouter.
Inschrijven is mogelijk tijdens de voorinschrijving op donderdag 16 mei
van 19:00 tot 19:30 uur bij Goudzwaard Makelaardij, Prinsenstraat 10
in Dalfsen of op donderdagavond 6 juni vóór de start van 17.45 uur tot
18.15 uur. Op onze site kun je het inschrijfformulier vinden.
De inschrijving voor de kabouterroute gaat niet via de scholen.

Vertrektijden
Woensdag 5 juni:

Start en finish Kerkplein (Rabobank)
Vertrek vanaf 18.15 uur voor alle afstanden

Donderdag 6 juni:

Start en finish Kerkplein (Rabobank)
Vertrek vanaf 18.15 uur (kort en lang)
Kabouterroute vertrekt om 18.30 uur

Vrijdag 7 juni:

Start en finish hal 2 Trefkoele+
Vertrek vanaf 18.00 uur lange afstand
Vertrek vanaf 18.15 uur korte afstand

Op vrijdagavond vertrekken we vanaf hal 2 van Trefkoele+
Fietsen kunnen geplaatst worden voor de hoofdingang van Trefkoele+.
Deelnemers met een rolstoel of scootmobiel vertrekken elke avond
vanaf 18.15 uur vanaf het plein bij de zij-ingang van Rosengaerde: hoek
Pleijendal/Brandkolkstraat.
6.

Defilé:
Op vrijdagavond voor vertrek, bij het ophalen van de startstempel
krijgen alle groepen het defilénummer op hun stempelkaart
geschreven. Dit is de plaats van de groep in het defilé dus niet inhalen
en de volgorde aanhouden!
Alle wandelaars verzamelen zich op vrijdagavond 7 juni op het
Kerkplein om onder muzikale begeleiding van Excelsior en
Muziekvereniging Salland langs zorgcentrum Rosengaerde richting de
Trefkoele te gaan. Bij Zorgcentrum Rosengaerde zal het defilé worden
afgenomen door Burgemeester Van Lente.
We proberen de wachttijden op het Kerkplein te verkorten, door de
groepen die de lange afstand lopen eerder te laten vertrekken. We
kunnen echter niet helemaal kunnen voorkomen dat er groepen
wandelaars zullen moeten wachten. We vragen hiervoor begrip.
Het defilé vertrekt om 20.15 uur vanaf het Kerkplein. Alle groepen
moeten dan opgesteld staan voor het defilé. Als eerste in het defilé
vertrekt muziekvereniging Excelsior, daar direct achteraan gaan de
deelnemers met een scootmobiel of rolstoel. Zij gaan mee in het defilé
tot voorbij zorgcentrum Rosengaerde. Daar verlaten zij het defilé.
In zorgcentrum Rosengaerde krijgen zij een traktatie aangeboden
door de organisatie.
Dit jaar is een tijdelijk parkeerverbod op vrijdagavond 7 juni tussen
18.00 uur en 21.00 uur in de ter Culenstraat en van Tydencampstraat.
Dit bevordert de doorgang van meer dan duizend wandelaars en ook
voor de muziekkorpsen is het prettig als de straat over de gehele
breedte gebruikt kan worden.

15.

Ranja traktatie

Informatie vóór de start

Net als voorgaande jaren is op de
slotavond, vrijdag 7 juni, voor
alle deelnemers ranja.
Deze tent met ranja staat al ruim VOOR het Kerkplein, nl. voor
“DE GRUTTE MOLEN”.
De wandelaars komen vanuit de Prinsenstraat richting Kerkplein en
komen op deze manier langs de ranja tent en kunnen onder het lopen
een bekertje ranja mee nemen naar het Kerkplein.
Wel graag blijven doorlopen, zodat we zo min mogelijk file-vorming
krijgen.
Op het Kerkplein en rond de kerk hangen overal afvalzakken.
Laat het Kerkplein netjes achter.

Op woensdagavond 5 juni ligt voor elke groep een stempelkaart klaar.
Op vertoon van de kwitantie, ontvangen bij de inschrijving op 24 mei,
of de bevestigingsmail die je hebt ontvangen als je via de mail de groep
hebt opgegeven, ontvang je de stempelkaart en de bordjes voor je
groep.

Route defilé
Opstellen Kerkplein
LA, Bloemendalstraat
RA, Pastoriestraat
(rolstoel en scootmobiel deelnemers verlaten het defilé)
LA, van Lentestraat
RA, ter Culenstraat
Weg vervolgen, van Tydencampstraat
RA, Ruigedoornstraat
RA, H. Dunantstraat
RA, Parkeerterrein Trefkoele + richting ingang hal 2
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Draag deze bordjes goed zichtbaar voor de jury.
Na afloop van elke wandelavond lever je de bordjes weer in, pas
daarna krijg je de laatste stempel.
De volgende wandelavond krijg je de bordjes weer terug bij het halen
van de startstempel voor vertrek.
Het is de bedoeling dat alle groepen vertrekken via het Kerkplein, of
op vrijdagavond vanaf hal 2 van Trefkoele+.
Er mag niet eerder gestart worden dan dat de organisatie het
startsein heeft gegeven en het startlint is verwijderd.
Eerder starten geeft problemen bij de inzet van onze
verkeersregelaars en vrijwilligers.
Veiligheid is voor alle wandelaars, begeleiders, verkeersregelaars en
vrijwilligers het meest belangrijk!

7.

Routes

Wandel3daagse Lied:

Net als voorgaande jaren zal er een korte en een lange afstand zijn,
deze variëren van ongeveer 7,5 kilometer tot 12,5 kilometer per avond.
I.v.m. de veiligheid van onze vrijwilligers en wandelaars willen we graag
zo min mogelijk verkeersbewegingen langs de route.
De routes staan vermeld op onze site, ook zijn de routes bij de start
verkrijgbaar.

Wie maakt dit jaar het leukste, origineelste en mooiste
wandel3daagselied? Ook dit jaar dagen we de scholen en verenigingen
uit om een wandel3daagselied te maken.
Lever de tekst van het lied in op woensdagavond 6 juni bij de
organisatie. Via de mail kan natuurlijk ook. De jury zal tijdens de
wandel3daagse dit lied beoordelen. Dit lied is één van de punten die de
jury meeneemt in haar beoordeling voor de prijzen.
Op onze website hebben wij alvast een aantal bekende liedjes
geplaatst.

Alle routes zijn met pijlen aangegeven.
De korte route volgt de witte pijlen.
De lange route volgt ook eerst de witte pijlen en daarna de blauwe
pijlen (voor de extra lus).
De routes zijn niet leeftijdsgebonden, je kunt dus zelf bepalen welke
route je loopt.

Medailles:

De organisatie geeft geen vaste regels aan door welke groep welke
afstand gelopen moet worden. Dit bepaalt de school per groep.
Wij laten hierin de keus vrij.
Wel geven wij het advies om vanaf groep 7 de lange afstand te lopen.

De medailles worden vrijdagavond 7 juni uitgereikt op het Kerkplein
(Rabobank).
Dit jaar zal ook weer verschil gemaakt worden in medaille tussen de
deelnemers van de korte en de lange afstand.
Geef dus bij opgave de juiste afstand door.
Het is de bedoeling dat alle wandelaars de medaille tijdens het defilé
zullen dragen.

Voor de deelnemers in een rolstoel of met een scootmobiel is er elke
avond een aangepaste route van ongeveer 3 tot 4 kilometer.
De kabouterroute op donderdagavond is ongeveer 3 tot 4 kilometer. De
kabouters wijzen je de weg.

De medailles worden per groep afgegeven als de groep binnenkomt op
vrijdagavond op het Kerkplein.
Tegelijkertijd moeten dan de bordjes worden ingeleverd en zal de
laatste stempel worden gegeven.
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Jury:

Verkeersinstructies

Tijdens de wandelavonden beoordeelt een jury de verschillende
groepen.
De bordjes met de nummers van de groepen moeten goed zichtbaar
gedragen worden.
De wandelaars van de bedrijven/middenstand zullen apart beoordeeld
worden.
De meest bijzondere, ludieke en opvallendste groep zal hiervoor met
een wisselbeker beloond worden. Voor de korte en lange afstand zijn
verder bekers voor de 1e, 2e en 3e prijs te verdienen.

In de bebouwde kom lopen alle wandelaars op de openbare weg.
Niet op de stoep!
Buiten de bebouwde kom loopt iedereen links van de openbare weg, of
op het fietspad.
Let goed op het verkeer en volg de instructies van de
verkeersregelaars op. Zij staan er voor jullie veiligheid!

De jury beoordeelt onder andere op:
* Netjes lopen in de groep (blijf bij elkaar)
* Hoe de deelnemers onderling met elkaar omgaan (niet trekken,
duwen)
* Het enthousiasme dat de groep uitstraalt
* Het gedrag van de groep t.o.v. de andere groepen
* Hoe er met de omgeving wordt omgegaan. (afval achterlaten,
omgaan met de natuur)
* Respect voor elkaar, voor toeschouwers en jury
* Zingen (zie verderop)
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Dreigend (on)weer
De organisatie neemt een besluit over het wel of niet starten bij
dreigend (on)weer. Voorop staat dat we onze wandelaars een veilige
wandeling willen bieden.
Mocht je onderweg met de groep in slecht weer terecht komen, blijf
dan als begeleider rustig en stel de kinderen gerust. Ga schuilen in
schuren/huizen bij aanwonenden van de route. Zij geven graag
onderdak. Blijf als groep altijd bij elkaar.
Je kunt altijd telefonisch contact opnemen met de organisatie.
Volg alleen de instructies op van de organisatie, laat je niet
beïnvloeden door begeleiding van andere groepen of toeschouwers.
De organisatie doet er alles aan om iedereen veilig te laten finishen.
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Toiletten

Uitdelen Traktatie:

Ook dit jaar mogen we weer gebruik maken van de toiletten in de Grote
Kerk.

Door de organisatie zal elke avond onderweg een traktatie worden
uitgedeeld aan alle wandelaars. Mocht u tijdens de wandel3daagse, als
school of vereniging, iets extra’s willen uitdelen aan de wandelaars, wilt
u dan rekening houden met de (verkeers-) veiligheid van onze
wandelaars? Wilt u ervoor zorgen dat
het terrein weer schoon en netjes
achterblijft. Alle afval hoort in de
daarvoor bestemde zakken!

Wil je gebruik maken van de toiletten in de Grote Kerk meld je dan bij
onze vrijwilliger bij de ingang van de kerk of bij de tent van het
bestuur op het Kerkplein.
Vriendelijk verzoek om dan ook geen gebruik te maken van de toiletten
van de aanwonenden/bedrijven rond het Kerkplein. (b.v. Chinees
Indisch Restaurant Wing Wah)

Stempelposten:

Woensdag 5 juni 2018:
Broodje knakworst
Compleet verzorgde
barbecue en
buffetjes!
www.dirkwennemars.nl

Donderdag 6 juni 2018: IJs

Elke avond haal je voor de start een stempel.
De stempelposten onderweg zijn herkenbaar aan de partytent en de
beachflag met het embleem van de wandel3daagse.
Let op: Ook bij het traktatiepunt van de wandel3daagse is een
stempelpost.
De korte route en de kabouterroute heeft in totaal 3 controlestempels
per avond (start, onderweg 1 keer en finish).
De lange route heeft 4 controlestempels per avond (start, onderweg 2
keer en finish).

Vrijdag 7 juni 2018: Appel

De eerste stempel is voor de start.
De laatste stempel is op het Kerkplein na de finish.
Op vrijdagavond worden dan tegelijkertijd de medailles uitgereikt.
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