Aan scholen, verenigingen, bedrijven en organisaties in de Gemeente Dalfsen
Dalfsen, april 2022

Betreft: Wandel3daagse Dalfsen 2022
Beste mensen,
Door middel van deze brief willen wij jullie informeren over de inschrijving voor de komende
wandel3daagse op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 juni 2022 te Dalfsen. De voorbereidingen zijn
in volle gang. Alle actuele informatie is te vinden op onze website: www.wandel3daagse.nl.
Dit jaar is het de 14e keer dat wij, Stichting Wandel3daagse Dalfsen, de wandel3daagse organiseren.
Natuurlijk hopen wij ook dit jaar weer op veel deelname!
Inschrijving
Inschrijven voor de Wandel3daagse Dalfsen kan op donderdag 19 mei 2022 van 19.00 tot 19.30 uur bij
Goudzwaard Makelaardij, Prinsenstraat 10 te Dalfsen.
Bij de start op woensdag 1 juni is het niet mogelijk dat er nog groepen van scholen en verenigingen
worden ingeschreven. Als individu is het nog wel mogelijk om je op de wandelavond zelf in te schrijven
voor aanvang.
Het inschrijfgeld bedraagt:

deelnemers zonder medaille: E 3,50
deelnemers met medaille E 4,50

Onder deelnemers wordt verstaan kinderen en/of begeleiders. Er hoeft geen inschrijfgeld betaald te
worden voor elke afzonderlijke begeleid(st)er, als voor het totaal aantal deelnemers dat per avond
meewandelt betaald wordt, is dat voldoende.
Kinderen onder de 12 jaar kunnen alleen meelopen onder begeleiding. We verwachten dat er per groep
voldoende begeleiding zal zijn.
Op onze website www.wandel3daagse.nl kun je het inschrijfformulier downloaden, in de bijlage is deze
ook ingesloten. Dit formulier inleveren tijdens de voorinschrijving op donderdag 19 mei van 19.00 uur
tot 19.30 uur bij Goudzwaard Makelaardij, Prinsenstraat 10 te Dalfsen. Ook kun je het inschrijfformulier
volledig ingevuld mailen vóór 24 mei naar secretariaat@wandel3daagse.nl.
Graag vóór 24 mei het totaalbedrag overmaken op rek.nr.: NL28 RABO 0107 1202 40 t.n.v.
St. Wandel3daagse Dalfsen. Vermeld hierbij duidelijk je naam en de naam van jouw school/vereniging.
Na ontvangst van het inschrijvingsformulier en het bedrag, ontvang je een bevestiging van de inschrijving
via de mail. Dit is tevens het inschrijvingsbewijs. Neem dit inschrijvingsbewijs mee naar de start op
woensdag 1 juni.

Secretariaat Stichting Wandel3daagse Dalfsen
Joyce Nap-Van Oortmarssen, Van Ommenhof 33, 7721 XZ te Dalfsen
tel.: 06 – 39540058
e-mail: secretariaat@wandel3daagse.nl
website: www.wandel3daagse.nl

Thema op de vrijdagavond!
Om de wandel3daagse extra feestelijk te maken hebben wij iets nieuws bedacht. De laatste avond, de
avond van het Defilé staat in het teken van een thema! Elk jaar een nieuw thema! Dit jaar is het thema
‘Sprookjes’! Elke school, elk bedrijf en elke individuele deelnemer mag zelf bepalen hoe zij dit aankleden
ofwel verkleden. Hoe bonter, hoe mooier, hoe beter!
De jurering is hierop aangepast. Elke school, elk bedrijf kiest zelf één jurylid uit eigen kring. Dit jurylid
krijgt op vrijdag voor aanvang van de start een klembord met een formulier, waarop alle groepen en
deelnemers te vinden zijn.
Het jurylid mag 55 punten verdelen, van 1 punt tot 10 punten. Je eigen school of bedrijf mag je geen
punten geven. Deze juryleden beoordelen ook de individuele lopers die hebben aangegeven mee te
willen doen. Aan het einde van de route, op het kerkplein wordt het formulier weer ingeleverd en
rekenen wij uit wie de winnaars zijn.
In de Trefkoele vindt de uitreiking plaats! Er zijn 3 bekers te verdelen: 1 voor de korte route, 1 voor de
lange route en 1 voor de individuele lopers.
Uiteraard zijn wij bereid alles verder toe te lichten. Het zou fijn zijn als van te voren bekend is wie het
jurylid is, dan kunnen wij van te voren alles even toelichten. Vooral omdat dit de eerste keer is.
Wij hopen hier samen met jullie een groot succes van te maken!
De Kabouterroute
Uiteraard is er ook dit jaar weer de Kleine Kornuiten kabouterroute voor de allerkleinsten. De
kabouterroute is voor kinderen van de groepen 1, 2 of 3 van de basisschool. Zij kunnen samen met een
begeleider van 16 jaar of ouder op donderdag 2 juni mee wandelen. Er is een speciale korte route
uitgezet. Onderweg is er een pauze met traktatie.
Let op! De inschrijving hiervoor gaat niet via de scholen.
De kosten voor de Kleine Kornuiten kabouterroute zijn € 1,50 per kind (begeleider gratis). Inschrijving
gaat d.m.v. het speciale inschrijfformulier, zie onze site. Dit formulier inleveren tijdens de
voorinschrijving op 19 mei of vóór de start op donderdag 7 juni.
Alle wandelaars lopen mee op eigen risico.
Vrijwilligers
Zonder actieve vrijwilligers kan er geen wandel3daagse georganiseerd worden. Gelukkig hebben wij een
groep zeer enthousiaste vrijwilligers, die wij kunnen inzetten bij de diverse werkzaamheden tijdens de
wandel3daagse. We kunnen echter altijd nog meer vrijwilligers gebruiken! Helaas hebben we op dit
moment nog een tekort aan vrijwilligers. Geef je op als vrijwilliger, jouw hulp is hard nodig!
Natuurlijk hopen wij dat jouw school, vereniging, bedrijf of organisatie dit jaar weer meewandelt met
deze al meer dan 60 jaar oude traditie.
Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op door te bellen met onderstaand
telefoonnummer of een e-mail te sturen.
Met een sportieve wandelgroet,
Secretariaat Stichting Wandel3daagse Dalfsen
Joyce Nap-Van Oortmarssen, Van Ommenhof 33, 7721 XZ te Dalfsen
tel.: 06 – 39540058
e-mail: secretariaat@wandel3daagse.nl
website: www.wandel3daagse.nl

Ina Akkerman, Arjan Holsappel, Roelof Meenderman, Lieke Meijer en Joyce Nap-van Oortmarssen
Bestuur Stichting wandel3daagse Dalfsen
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