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Beste kinderen ouders en belangstellenden
Welkom als deelnemer van alweer de vierde editie van de avond-
4daagse in Eersel! 

Net zoals de voorgaande drie jaren heeft ook dit jaar de Stichting 
Avond4daagse de organisatie op zich genomen van een wandel-
evenement voor de basisschooljeugd van Eersel en hun begeleiders. 
Vier dagen lopen door onze mooie wandelgemeente Eersel. Gezond 
en gezellig!  En niet te vergeten: op de laatste loopdag een feestelijke 
inhuldiging van alle deelnemers op de Markt! 

Wandelen doe je ook dit jaar niet alleen voor jezelf! Een deel van het 
inschrijfgeld zal worden gedoneerd aan het goede doel: Stichting 
Make a Memory. Meer over dit goede doel lees je verderop in dit 
informatieboekje. 

Mede door onze sponsoren, donateurs en alle vrijwilligers is het 
mogelijk dit wandelevenement wederom te realiseren. Waarvoor 
enorm bedankt!

Wij wensen iedereen veel wandelplezier!

Met vriendelijke groet
Bestuur Stichting Avond4daagse Eersel

Stichting Avond4daagse Eersel
Hoolstraat 61 
5521 JP  Eersel
T. 06 - 19 19 09 72 
info@a4deersel.nl  
www.a4deersel.nl
KvK: 64639525    
IBAN: NL84RABO 0337217297

Voor-
woord

A4DEERSEL.NL
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Goede doel
Hoe vaak maken wij tijdens ons leven, en bijvoorbeeld tijdens een 
geweldig evenement als de avond4daagse, geen leuke of mooie foto 
van een speciaal moment of speciale persoon om hier later op terug 
te kunnen kijken en herinneringen op te kunnen halen, iets te kun-
nen herbeleven of rustig nog eens over na te kunnen denken…… dat 
is wat Make a Memory ook doet……. het maken van een waardevolle 
herinnering!

Make a Memory fotografeert ernstig zieke, terminale of al overle-
den kinderen.
De foto’s zijn voor de ouders. Ze bieden troost en een tastbare her-
innering maar in veel gevallen ook hulp bij de verwerking van een 
verlies. De foto’s worden vaak in het ziekenhuis, maar ook bij mensen 
thuis gemaakt.

Een omvangrijke organisatie geheel op basis van vrijwilligers
In Nederland overlijden er veel meer kinderen dan de meeste men-
sen zich realiseren. Make a Memory fotografeert er twee tot drie per 
dag - élke dag - en nog lang niet overal is men op de hoogte van 
het bestaan van de stichting. Ziekte en overlijden laten zich slecht 
plannen, dus de stichting beschikt over een grote pool van fotografen 
(>140) om te allen tijde en in alle situaties een fotograaf te kunnen 
aanbieden. In het weekend, in een vakantie, met feestdagen, vroeg 
in de avond, diep in de nacht…. ze staan er voor klaar!  Verder zijn er 
vrijwilligers aan het werk om verzoeken aan te nemen, in te plannen, 
foto’s te verwerken, administratie bij te houden…  
Het kost de ouders niks. Ouders krijgen de foto’s gratis. Praktische 
kosten (het maken van de afdrukken en de fotoboekjes, kantoorkosten 
et cetera) worden gedekt met sponsoren en donaties. 

A4d editie 2019, let’s make a memory!
Stichting Make a Memory www.makeamemory.nl is 10 jaar geleden 
opgericht in (en voor) Brabant (gevestigd in Westerhoven), inmiddels 
werkt de stichting door heel Nederland.
Als deelnemer van de avond4daagse editie 2019 maak je het met 
jouw fantastische loopprestatie mogelijk dat er nog meer “me-
mories” gemaakt kunnen worden! Want…. voor ons is deelnemen 
(samen met onze vriendjes, vriendinnetjes, papa’s en mama’s) bijna 
vanzelfsprekend maar er zijn een hoop kinderen en ouders die dit 
helaas nooit meer mogen meemaken…    

Make a 
Memory

A4DEERSEL.NL
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  Start-
tijden
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Afstand Warming-up Starttijd Warming-up verzorgd door:

Dinsdag
11 JUNI

Route 
2,5 km
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Woensdag
12 JUNI

Donderdag
13 JUNI

Vrijdag
14 JUNI

2,5 km
5 km

10 km

17:55 / 18:10
17:55 / 18:10

17:25

18:00 / 18:15
18:00 / 18:15
17:30 / 17:45 

2,5 km
5 km

10 km

17:55 / 18:10
17:55 / 18:10

17:25

18:00 / 18:15
18:00 / 18:15
17:30 / 17:45

2,5 km
5 km

10 km

17:55 / 18:10
17:55 / 18:10

17:25

18:00 / 18:15
18:00 / 18:15
17:30 / 17:45

2,5 km
5 km

10 km
Huldiging

18:10
18:10
16:50

 

18:15
 18:15
17:00

19:15 / 19:45

Route 
5 km

A4D EERSEL

Route 
10 km

A4D EERSEL
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Terug van weggeweest: de verkleedwedstrijd op onze laatste 
wandeldag en inhuldiging! Kom jij dit jaar op vrijdag weer leuk, 
uniek, grappig of mooi verkleed over de finish op de Markt in 
Eersel? Laat je mooie outfit aan Stappy zien en kijk of jij dit jaar 
een van de prijzen wint in de verkleedwedstrijd.

Verkleed
wedstrijd

A4DEERSEL.NL
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Kleur
plaat

A4DEERSEL.NL

Ken je ‘m nog, onze mascotte van de avond4daagse?  
Die gezellige zachte roze dino die je iedere loopdag uitzwaait 
en weer binnenhaalt op de markt? Stappy heeft weer veel plezier 
dit jaar! Tover jij de lachende Stappy hieronder tevoorschijn?
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 Dit al weer de 4e editie is van de avond4daagse Eersel ?

 We al ruim 2000 kinderen hebben laten wandelen ?

 De deelnemers gezamenlijk ongeveer 
  2500 km per dag lopen ?

 We de afgelopen jaren al 280 km 
  door Eersel hebben gewandeld ? 

 Ruim 35 sponsoren de avond4daagse ondersteunen ?

 Stappy schoenmaat 72 heeft ?

 Er ruim 70 vrijwilligers meehelpen om van de 
  avond4daagse een succes te maken ?

 We nog altijd op zoek zijn naar vrijwilligers ?

 De kinderen lopen voor kinderen die dat niet kunnen ?

 We daar onze goede doel aan koppelen ?  

 Je dit jaar de medaille aan het goede doel 
  kunt sponsoren ?

 De Eerselse avond4daagse navolging vindt in de regio ?

7

Wist u 
dat

A4DEERSEL.NL
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Controleposten
In iedere route zijn een 3-tal stempelposten opgenomen (start, 
midden en finish) waar de deelnemers hun kaart moeten laten 
stempelen. Deze stempelkaart dient op de laatste dag als “bewijs” 
dat je hebt deelgenomen en om in aanmerking te komen voor de 
enige echte avond4daagse Eersel 2019-medaille!

Verkeersregelaars
Bij zo veel mogelijk belangrijke/gevaarlijke verkeersituaties op de 
verschillende routes zetten we verkeersregelaars in die de deel-
nemers zullen helpen veilig over te steken. De verkeersregelaars 
zijn te herkennen aan de fluorescerende veiligheidsvestjes. Volg als 
deelnemer de aanwijzingen van de verkeersregelaars goed op en 
pas natuurlijk zelf ook goed op in het verkeer!  

Gezond op weg
Voldoende drinken is voor alle wandelaars belangrijk, zeker bij 
warm weer.  Er is op de eerste loopdag gratis water verkrijgbaar, 
gedoneerd door Jansen Beregeningstechniek. Tijdens de wan-
deltocht kan wat eten zorgen voor extra energie. Jumbo Eersel 
doneert voor iedere wandelaar een gezond tussendoortje.

Warm Weer
Draag bij warm weer en veel zonneschijn altijd een hoofddeksel,  
smeer je goed in en drink voldoende.

Regen / onweer
Loop bij voorkeur niet met een paraplu. Dit kan kramp geven en 
is bovendien gevaarlijk bij onweer en hinderlijk voor medewande-
laars. Draag bij voorkeur een poncho om afkoeling te voorkomen. 
Lopen bij onweer wordt afgeraden. Laat je informeren door de 
organisatie.

  Infor-
matie

A4DEERSEL.NL



Eikenprocessierups
In de maanden mei, juni en juli kunnen de brandharen van de 
eikenprocessierups irritaties veroorzaken zoals huiduitslag, last van 
luchtwegen en jeuk bijvoorbeeld aan ogen. Vermijd dan ook con-
tact met de rupsen en zorg voor een goede bedekking van de 
huid. Mocht je toch in contact komen met de rupsen of brand-
haren was en spoel dan goed met water. Mentholpoeder of gel 
van Aloë Vera kan verkoeling geven. Neem bij ernstige gevallen 
contact op met de huisarts.

Teken en Lyme-ziekte
Teken zitten in struiken, bomen en grassprieten en kunnen de 
ziekte van Lyme overbrengen. Controleer elke dag na de wandeling 
op teken. Ben je gebeten door een teek? Verwijder de teek binnen 
24 uur met een tekenpincet. Zo nodig kun je hiervoor langsgaan 
bij de EHBO post of de huisarts. Bij lichamelijke klachten in de we-
ken na de beet, bijvoorbeeld bij griepachtige verschijnselen zoals 
koorts, moet direct contact op worden genomen met de huisarts.

Gevonden voorwerpen
Stichting Avond4daagse verzamelt alle gevonden voorwerpen bij 
één van hun kramen op de Markt in Eersel. Hier kunnen gevonden 
voorwerpen worden afgegeven c.q. opgehaald.

Hulp nodig?
Lichamelijke klachten tijdens de avond4daagse? Daar hebben we 
op voorhand rekening mee gehouden. Mede daarom hebben wij 
klaar staan op de Markt te Eersel, MERAS fysiotherapie en Johan 
van der Aalst Kinderfysiotherapie. Hulp nodig, neem dan direct 
conctact met ons op via telefoonnummer 

06 19 19 09 72
EHBO

4DEERSEL.NL
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Tijdens een van zijn wandelingen kwam Stappy langs het Kind-
Centrum Eersel en trof daar twee fanatieke avond4daagse lopers 
Lars en Lizz. Natuurlijk kon Stappy het niet laten even een praatje 
te maken met deze kilometervreters!
Lars Kneepkens is 11 jaar en zit in groep 7 van de Jacobusschool. 
Hij heeft de voorgaande edities van de avond4daagse de 5 km 
gelopen, Lizz Verspaget is 6 jaar en zit in groep 3 van basisschool 
Wereldwijs.

Stappy:  “Super leuk om jullie hier te ontmoeten, hebben 
jullie zin in de avond4daagse binnenkort?”

Lars & Lizz: “Ja” 

Lars:  “Ik ga dit jaar de voor de 10 km!  Ik ga dit samen 
met mijn klasgenoot en vriend Luke lopen.”

Stappy: “En Lizz, welke route ga jij lopen?”

Lizz:  “Ik ga de 2,5 km lopen, dat heb ik vorig jaar ook 
gelopen. Ik heb al een paar keer meegelopen 
samen met een vriendinnetje. Het is heel gezellig, 
lekker wandelen en kletsen.”

Lars:  “Ja inderdaad, het is leuk om te lopen, af en toe 
door het bos en je komt op plekken in Eersel waar 
je nog nooit bent geweest”.

Stappy:  “Fijn dat jullie lopen zo leuk vinden! En eeeh.. 
hebben jullie ook nog vragen voor mij?”

Lars:  “Heb jij het niet ontzettend warm Stappy”??

Stappy:  Tsja…. Ik ben inderdaad erg warmbloedig Lars, en 
zeker als het zonnetje schijnt krijgt ik het altijd erg 
warm. Maar je zult me nooit zien zweten”.

Lizz:  “Maar Stappy kan wel heel goed dansen! En wie 
ben jij eigenlijk?  Wie is je vriendje, heb je eigenlijk 
op Wereldwijs gezeten Stappy?”

Interview
A4DEERSEL.NL
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Interview
A4DEERSEL.NL

Stappy:  “Nou, nou Lizz, wat veel vragen zeg! Natuurlijk kan ik goed 
dansen, dat leer ik van al die kinderen die mee doen met 
de avond4daagse! Wie ik ben…. ik ben een Stappysaurier, 
ik heb hier een verhaaltje over geschreven dat te lezen 
is op de website www.a4deersel.nl. Ik heb een heleboel 
vriendjes (Stappysauriers leven in groepen) en eeehh… nee 
ik heb niet op Wereldwijs gezeten maar op het Stapsaurier 
college waar we leren lang te wandelen!”.

Lars:  “En ook rennen ? Vorige keer heb ik de op de laatste 
dag de 5 km op het einde gerend naar de finish om mijn 
medaille te halen. Maar ik weet niet of ik dat dit jaar na 10 
km ook nog ga doen……..”

Lizz:  “Wil jij niet meelopen Stappy ?? Het is super leuk! 
Onderweg kun je je kaart laten knippen en dan kun je 
figuurtjes verzamelen op die kaart!”

Stappy:  “Lopen is inderdaad wel superleuk, maar ik blijf op de Markt 
op iedereen uit te zwaaien en weer binnen te halen. We 
zien elkaar op de Markt en geven elkaar een high five of 
een knuffel! En eeeehh… ik ben natuurlijk ook benieuwd 
naar je medaille op de laatste dag!  Tot dan!”
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Puzzel
A4DEERSEL.NL
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Spon-
soren

A4DEERSEL.NL

Bedankt!
De avond4daagse Eersel wordt mede mogelijk gemaakt door 
sponsoren die een hart voor Eersel hebben. Zonder hen hadden 
we deze avond4daagse Eersel niet kunnen organiseren.
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Algemeen
1.  De avond4daagse Eersel wordt georganiseerd door Stichting Avond-

4daagse Eersel (hierna te noemen als organisatie);
2.  De doelgroep van de avond4daagse Eersel is de Eerselse basis-

schooljeugd. Volwassenen mogen deelnemen onder begeleiding van 
een kind.

3.  De afstanden waaruit de deelnemers kunnen kiezen zijn:
 • 2,5 km    • 5 km    • 10 km

Bewegwijzering
4  De te lopen routes (verschillende afstanden) worden iedere 

loopavond door de organisatie nauwkeurig en duidelijk bewegwijzerd 
met duidelijk herkenbare avond4daagse-pijlen. De organisatie is 
niet verantwoordelijk voor het ontbreken/kwijtraken/verplaatsen 
van bewegwijzering gedurende de looptijden. Bewegwijzering blijft 
eigendom van de organisatie van de avond4daagse Eersel.

Tijden / afgelasten evenement
5.  De organisatie behoudt zich het recht voor de route-,  start- en /of 

finishtijden en/of plaatsen van de avond4daagse Eersel te wijzigen.
6.  De organisatie behoudt zicht het recht voor de avond4daagse 

Eersel geheel of gedeeltelijk af te lassen op grond van (extreme) 
weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in 
redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.

Aansprakelijkheden
7.  De organisatie stel zich niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen 

blessures opgelopen tijdens de avond4daagse Eersel. 
8.  De organisatie van de avond4daagse Eersel stelt zich niet aansprakelijk 

voor schade en/of diefstal voor tijdens en na de avond4daagse Eersel.
9.  Deelname aan de avond4daagse Eersel is geheel op eigen risico.

Gedraging deelnemers
10.   Tijdens de avond4daagse Eersel is het deelnemers niet toegestaan 

om:
 - Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
 - Luid spelende radio’s e.d. met zich mee te voeren.
 - Vernielingen, beschadigen of letsel aan te richten.
 - Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.
 - Alcohol te nuttigen op de openbare weg.
 - Afval achter te laten op de route.
 -  Aanwijzingen van organisatie, verkeersregelaars, politie en overige 

medewerkers te negeren.
11.    De organisatie behoudt het recht om deelnemers uit te sluiten na 

wangedrag.

  Regle-
ment

A4DEERSEL.NL



Honden/dieren
12.  Het is niet toegestaan om honden / andere dieren mee te nemen op 

de route.

Inschrijven deelnemers
13.  Inschrijven kan alleen schriftelijk gebeuren met daarvoor bestemde 

inschrijfkaart. Deelname is officieel als alle gegevens juist zijn 
ingevuld en het inschrijfgeld is betaald. Met het inschrijven voor de 
avond4daagse Eersel verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord 
met het reglement dat van toepassing is tijdens de avond4daagse 
Eersel.

14.  De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van 
deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van 
het inschrijfgeld.

Gebruik gegevens / beeldmateriaal
15.  Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele 

gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis 
in druk, op foto, film, video e.d.

Medaille
16.  De medaille wordt op de laatste dag uitgereikt aan iedereen, 

die tenminste 3 van de 4 wandeldagen heeft gelopen EN zeker 
de laatste dag. Op vertoon van een geldige stempelkaart. Verlies 
van stempelkaart dient gemeld te worden aan de organisatie. De 
stempelkaart wordt bij de start gestempeld en er zijn minimaal 2 
controleposten op de route.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet:
17.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 

organisatie.
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Opmaak verzorgd door Reclamestudio Digi-Z Eersel


