Nieuwsbrief Wandel3daagse 2019
Voor ouders en deelnemers van de wandel3daagse Dalfsen
U ontvangt deze nieuwsbrief van het bestuur van de St. Wandel3daagse Dalfsen.
Op woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2019 is weer de wandel3daagse in ons prachtige
dorp Dalfsen. Elk jaar proberen wij als bestuur er een geweldig sportief evenement van te
maken voor iedereen. Ieder jaar doen wij ons uiterste best om de wandel3daagse nog weer
beter te organiseren. Dit kan niet zonder uw hulp en medewerking. Lees deze brief daarom
goed door, hier staat alle belangrijke informatie in vermeld die u en uw kind moeten weten
om de wandel3daagse ook in 2019 tot een succes te maken. U zult via de school van uw kind
nog aanvullende informatie ontvangen over de organisatie van de wandel3daagse.
Vrijwilligers
Om de wandel3daagse goed te kunnen organiseren zijn er elk jaar veel vrijwilligers nodig. Wilt
u helpen als vrijwilliger? Bijvoorbeeld bij de traktatie, stempelpost of als verkeersregelaar?
Wij zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is de wandel3daagse niet
mogelijk. U kunt zich hiervoor opgeven bij Arjan Holsappel: tel: 0529-435405 of
vrijwilligers@wandel3daagse.nl.
Sponsors
Natuurlijk is het niet mogelijk een wandel3daagse te organiseren zonder de hulp van al onze
sponsors. Op de achterkant van de routebeschrijving, de stempekaart en op onze website
kunt u al onze sponsors vinden. Geweldig dat er zoveel Dalfser bedrijven de wandel3daagse
op deze manier ondersteunen.
Inschrijving
Inschrijven voor de wandel3daagse Dalfsen kan op:
Donderdag 16 mei 2019 van 19.00 tot 19.30 uur bij Goudzwaard Makelaardij, Prinsenstraat 10
te Dalfsen.
Het inschrijfgeld bedraagt: Jeugd t/m 15 jaar: € 4,00 per deelnemer
Vanaf 16 jaar e.o.: € 4,50 per deelnemer
Individuele wandelaars kunnen zich ook op woensdag 6 juni bij de start nog inschrijven.
Loop je met een school of vereniging mee dan wordt je deelname via hen centraal geregeld.
Inschrijven voor De Kleine Kornuiten kabouterroute kan bij de voorinschrijving op
donderdagavond 16 mei, via het inschrijfformulier op de website of op de donderdagavond 6
juni vóór de start. Let op: dit gaat NIET via de scholen.
Kinderen onder de 12 jaar kunnen alleen meelopen onder begeleiding. Alle wandelaars lopen
mee op eigen risico.
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Vertrektijden
Woensdag 5 juni:
Donderdag 6 juni:
Vrijdag 7 juni:

Start en finish Kerkplein (Rabobank).
Vertrek vanaf 18.15 uur voor alle afstanden.
Start en finish Kerkplein (Rabobank).
Vertrek vanaf 18.15 uur voor alle afstanden.
Start en finish Hal 2 Trefkoele +
Vertrek vanaf 18.00 uur lange afstand.
Vertrek vanaf 18.15 uur korte afstand.

Routes
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.
Op donderdagavond is De Kleine Kornuiten Kabouterroute deze afstand is ongeveer 3,5 km.
Vanaf half mei kunt u de routes downloaden vanaf onze site.
Veiligheid
Elk jaar proberen we om de routes zo veilig mogelijk te maken voor de wandelaars. Echter de
afgelopen jaren is gebleken dat veel belangstellenden met auto’s langs de route rijden om de
kinderen aan te moedigen. Wij willen vragen absoluut niet met auto’s de route te rijden
tijdens de wandel3daagse. Dit brengt onnodig gevaarlijke situaties met zich mee. Wilt u uw
kind aanmoedigen? Pak de fiets!
Op vrijdagavond 8 juni is er een tijdelijk parkeerverbod van kracht tussen 18.00 uur en 21.00
uur in de ter Culenstraat en de van Tydencampstraat (route defilé).
Verkeersregelaars
Onze verkeersregelaars doen er alles aan om de wandelaars een veilige wandeling te geven.
Helaas komt het nogal eens voor dat fietsers en toeschouwers niet of nauwelijks de
instructies van de verkeersregelaars opvolgen. Daarom het verzoek om ook als fietser of
toeschouwer de instructies goed op te volgen. Het gaat immers om de veiligheid van ons
allemaal.
Fietsen parkeren
Een vriendelijk verzoek om de fietsen niet te parkeren op het Kerkplein op woensdag- en
donderdagavond. Op vrijdagavond kunnen de fietsen geparkeerd worden voor de
hoofdingang van de Trefkoele+. Dit is de normale fietsenstalling, geen fietsen plaatsen op de
parkeerplaats bij hal 2.
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. De organisatie doet er
alles aan om iedereen veilig te laten finishen.
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Defilé
Op vrijdag sluiten we de wandel3daagse traditiegetrouw af met een defilé richting Trefkoele+.
In hal 2 van Trefkoele+ is de prijsuitreiking en voor elke deelnemer een traktatie. Natuurlijk
rekenen we op de aanwezigheid van alle deelnemers.
Houdt Dalfsen Schoon en wees zuinig op onze natuur
Laat onderweg geen afval achter, neem een eigen afvalzakje mee. Blijf op wegen en paden,
en laat bomen en stuiken heel!
Belangrijke 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
* Controleer elke avond op teken
Datrion
Op woensdagavond, kan vooraf of achteraf, de Datrionpas worden opgehaald bij de Datrion
informatietafel. Er zijn geen extra kosten aan de Datrion verbonden.
De Datrion is vernieuwd zo kun je een medaillekleur bepalen en is er een Kabouterdatrion. Je
kunt jezelf voor 1 juni aanmelden via: mailadres datrion@dalfsen.nl. Voor meer informatie zie
ons informatieboekje.
Kunnen we op uw en jullie medewerking rekenen? Actuele informatie, infschrijfformulieren
en routes zijn te vinden op onze website: www.wandel3daagse.nl. Wij zijn te volgen via
twitter en facebook.
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