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AAN DE BEGELEIDERS VAN GROEPEN KINDEREN BIJ DE AVONDVIERDAAGSE

Graag geven wij u informatie over de KAKO Avondvierdaagse 2022. Die is van 13 t/m 16 juni met
afstanden van 5, 10 en 25 kilometer. Dit jaar weer met als thema;

DE SCHOONSTE!!! AVONDVIERDAAGSE VAN NEDERLAND.
Samen met gemeente Oss daagt het KAKO iedere deelnemer uit

om alle wandelroutes brandschoon (misschien wel schoner dan
tevoren) achter te laten. Er zijn bij de startplaats afvalzakken voor
onderweg beschikbaar. Maar iedereen kan natuurlijk ook zelf een
afvalzakje meenemen of het afval bewaren tot de pauze of
finishplaats. Daar zijn altijd al meer dan voldoende afvalzakken!
Doen jullie mee? Gemeente Oss is er nu al blij mee en bedankt alle
deelnemers met een lekkere appel!

Groepen kinderen van scholen moeten worden begeleid door volwassenen. De organisatie verwacht dat ook
de begeleiders als deelnemer inschrijven. Groepen groter dan 10 personen krijgen korting op de kosten.

STARTTIJD EN STARTPLAATS
Maandag vertrekplaats Geffense plas
Dinsdag vertrekplaats Nelson Mandela Boulevard
Woensdag vertrekplaats Rusheuvel
Donderdag vertrekplaats Heuvel

De starttijden zijn dagelijks vanaf:
15.00 uur 25 kilometer (vanaf 16 jaar of onder begeleiding)
17.45 uur 10 kilometer
18.15 uur 5 kilometer
Afmelden (binnenkomst) kan tot uiterlijk 21.30 uur.

INSCHRIJVEN
Groepen van meer dan 10 personen:
Groepen krijgen korting bij voorinschrijving (van 1 tot en met 20 mei). Inschrijven met opgave van
het aantal deelnemers en betaling van de kosten kan alleen via de website van het KAKO. Kunt u
niet via internet afrekenen, bel dan met 0612740061 of mail met frank@kako.nl voor een afspraak
om dit voor 25 mei te regelen. Kosten zijn €4.00 per persoon voor 5 en 10 km afstand.

Individuele wandelaars:
Individuele wandelaars kunnen op de startplaats of vooraf inschrijven via de website van het KAKO
(tot 9 juni). Kosten voor 5, 10 km afstand zijn €5.00. Kosten voor 25 km afstand €6.00 per persoon
(€1,00 meerprijs wegens overtochten pontveer).
Op de startplaatsen kan betaling contant of via PIN.
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VEILIGHEID ONDERWEG
Wilt u een extra traktatie uitdelen aan uw groep, dan verzoeken wij u dit te doen bij de finish of
direct na de limonadepost. Dit zijn plaatsen waar dit veilig kan, zonder het verkeer te hinderen.
De limonadepost is op de volgende lokaties;
maandag langs het fietspad tussen de Oudebaan en het Kraaijeven in Geffen,
dinsdag Koningsweg/Suggelaarsstraat,
woensdag Brabantstraat / Bourgondiëstraat,
donderdag grasveld langs Ruwaardstraat.

BEGELEIDING ONDERWEG
Alle deelnemers –ook scholen en andere groepen- lopen op eigen gelegenheid de route. Iedereen
dient zich aan de normale verkeersregels – bv voetgangers op de stoep- te houden.  De routes
worden niet afgezet. Waar nodig zijn onderweg op vaste punten verkeersregelaars die voor een
veilige oversteek zorgen. Voor calamiteiten onderweg is EHBO of andere hulp beschikbaar. Deze is
op te roepen via het telefoonnummer dat u op elke routebeschrijving vindt.

TIPS VOOR BEGELEIDING VAN DEELNEMENDE GROEPEN
Voor deelname van groepen kinderen is het volgende belangrijk;

1. Zorg voor een goed, duidelijk en herkenbaar verzamelpunt voor de kinderen bij de start en
aan het einde van de wandeltocht (bijvoorbeeld een vlag of spandoek).

2. Er moeten voldoende volwassen begeleiders zijn om de kinderen de tocht veilig en volgens
de verkeersregels te laten lopen.

3. De verkeersregelaars worden ingezet op gevaarlijke punten op de 5 kilometerroute en zijn
vanaf 18.00 uur op hun post.

4. De feestelijke intocht op donderdag start om 19.45 u vanaf de Fratershof

In de bijlagen vindt u het wandelreglement. Wilt u ook dit tevoren doornemen?

Alvast bedankt voor uw medewerking,
Werkgroep Avondvierdaagse
Kako Kindervakantiewerk
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