ALGEMEEN
Je kunt vijf avonden wandelen, maar het is een avond4daagse. Hoe zit dat?
In Pijnacker kun je van maandag tot en met vrijdag elke avond wandelen. Je bent verplicht om er 4 te
doen. Je kunt de verdeling van de avonden zelf bepalen. En je mag natuurlijk ook elke avond
wandelen …

Hoe laat is het startbureau open?
Het startbureau opent om 17.30 uur en is elke wandelavond bezet door de mensen die bij de
organisatie horen.

Hoe laat start de wandeling?
Vanaf 18.00 uur zijn de routes van die avond beschikbaar op het startbureau.

PARKEREN
Kan ik bij het Baken parkeren?
Ja, er is een parkeerplaats bij Het Baken. Parkeerplaats bij het Baken vol? Er zijn ook veel
parkeerplaatsen rond het gemeentekantoor. Dat is ongeveer 300 meter lopen.
N.B. Op de slotavond kan er NIET geparkeerd worden bij Het Baken. Dat is nodig om de ruimte vrij
te houden voor de muzikanten van de muziekkorpsen die de intocht opluisteren.

INSCHRIJVEN
De avond4daagse is gisteren begonnen. Kan ik mijn kinderen nog inschrijven?
Ja hoor, dat kan. Als je naar het startbureau komt, maken we een inschrijfkaart en krijg je de route
van die avond. Inschrijven tijdens de avond4daagse is mogelijk op maandag en dinsdag. Het
inschrijfgeld is 1 euro meer dan bij voorinschrijving.

Ik heb me vooraf ingeschreven via jullie website en het geld over gemaakt. En nu?
Op het startbureau kunt u op maandag en/of dinsdag een startkaart afhalen. Die staat op uw naam.
Deze kaart krijgt u mee, samen met een routebeschrijving. Als u de route hebt gelopen, geven wij op
de startkaart aan dat u die dag gelopen hebt. Als u op 4 avonden de route hebt gelopen, ontvangt u
een medaille.

MEDAILLES
Krijg je ook een medaille als je 3 avonden wandelt?
Nee.

Er is iets misgegaan bij de inschrijving en nu heeft mijn kind de verkeerde medaille. Kan ik die
ruilen?
Geen probleem. Neem contact op met Hans van der Neut, tel. 06 53 61 55 39.

Mijn kind heeft zich aangemeld voor de 2,5 km, maar ze wil nu met een groep mee die de 5 km
loopt. Is dat een probleem?
Nee hoor, ze kan gewoon meelopen. Sommige scholen schrijven veel aparte groepen in. Per groep
krijgen ze van de organisatie medailles. Het kan dus zijn dat de medaille van het kind verkrijgbaar is
bij de begeleider van de oorspronkelijke groep.

Mijn kind heeft een medaille zonder lint. Kan ik die ruilen?
Geen probleem. Neem contact op met Hans van der Neut, tel. 06 53 61 55 39.

DIVERS
Wat doen jullie bij extreem weer?
Bij code Oranje of Rood en daadwerkelijk heftig onweer gaat in ieder geval de feestelijke intocht van
de avond4daagse niet door. Dat maken we uiterlijk 18.00 uur die avond bekend op onze website
www.weppijnacker.nl en op ons twitter en facebook account.

Wij willen graag onze kleinkinderen aanmoedigen tijdens de intocht. Waar vinden we de route?
Wij delen de route op papier uit. Exemplaren van de route zijn aanwezig op het startbureau. De
route is ook te vinden op onze website www.weppijnacker.nl.

