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Beste Wandelaars, 

Met rasse schreden nadert de 10de editie van de Gooise Wandelvierdaagse.  
Wij hopen dat U zich al heeft ingeschreven, of nog gaat doen. Voor de organisatie is het 
handig van tevoren rekening te kunnen houden met het aantal deelnemers, wij verzoeken 
u daarom vooraf in te schrijven via onze website: 

www.wandelvierdaagsehetgooi.nl 

Voorinschrijven is bovendien voordeliger 
dan inschrijven op de wandeldagen zelf. 

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum 
wordt er dit jaar in beperkte oplage een 
jubileumboek uitgegeven. Schrijft u zich 
vooraf in via de website dan bent u 
verzekerd van dit mooie jubileumboek en 
ontvangt u dit boek gratis (winkelwaarde  
€ 14,95). 

Ook ontvangen de deelnemers, die de vier 
dagen hebben uitgelopen,  een medaille 
met extra herinnering aan de 10de loop. 

Wij zijn er in ieder geval klaar voor, afgelopen 
winterperiode is via de groepswandelingen 
ervaring opgedaan met de aangepaste routes 
en er zijn zeker een aantal aanpassingen, die 
U als zeer positief zult ervaren. 

De vrijwilligers hebben er zin in, nu de 
puntjes op de i zijn gezet. Het hele draaiboek 
is doorgenomen. Eén van de opvallende 
veranderingen van afgelopen jaar, het stipt op 
tijd starten, is goed bevallen. Bepijlers en de 
mensen van de controle posten konden 
hierdoor hun werk prima doen, dank hiervoor.  

Daarnaast worden alle wandelaars iedere dag op ons mobiele Jubileumplein ontvangen, 
met muziek en goodies. 
De ontvangst op de start/finish lokatie  bij svLaren’99 is in dit jubileumjaar uitgebreid met 
sfeer verhogende activiteiten. Tevens staat er een grote stretchtent (20x12 meter), zodat 
we minder afhankelijk zijn van de weergoden. 
NIEUW DIT JAAR: Vier aangepaste routes (van 5km) voor Parkinson patiënten. Route wordt 
gecontroleerd door de Parkinsonvereniging. Aanmelden voor deze speciale afstand kan via 
Walter Bout, email w.bout@ziggo.nl, tel. 06-46425454.                

Wij hopen dat daarmee het wandelen een doel is om ook nog meer te genieten van het 
mooie afwisselende landschap van het Gooi en omgeving. 

http://www.wandelvierdaagsehetgooi.nl
mailto:w.bout@ziggo.nl


Al met al een scala aan activiteiten, die gaan zorgen voor een prachtige 10de jubileum  
editie. 

Schrijf nu in! 

Weet u, dat er 30 deelnemers zijn, die tot nu toe alle jaren hebben meegelopen! 

Hopelijk tot ziens op woensdag 20 juni a.s. bij de start van de 10de Wandelvierdaagse het 
Gooi. 

Tim Bitter namens het bestuur 

 


