
Beste Sportvrienden van Rood-Wit’58, 
 
In juni is het dan eindelijk weer zover! 
 
Op dinsdag 14 juni 2022 gaat de 69e editie van de Puttense Avondvierdaagse van start. 

 
 
Graag willen wij weer met Rood-Wit met zoveel mogelijk 
jeugdleden en senioren aan dit wandelfestijn meedoen! 
 
De avondvierdaagse wordt gehouden van  
dinsdag 14 juni t/m vrijdag 17 juni 2022. 
 
De startplaats is bij Cultureel Centrum Stroud aan de 
Brinkstraat te Putten. 
 

 

Starttijden: 
  
6 t/m   8 jarigen 
9 t/m 14 jarigen 

Afstand 

 5 Km 
10 Km 

14 juni 
 
18.15 uur 
18.30 uur 

15 juni 
 
18.15 uur 
18.30 uur 

16 juni 
 
18.15 uur 
18.30 uur 

17 juni  
 
19.00 uur 
19.00 uur 

 
We lopen dit jaar (elke wandelavond) in volledig Rood-Wit wedstrijdtenue, dit betekent dus:  
RW-wedstrijdshirt, wit wedstrijdbroekje en rood/witte voetbalsokken. 
Kleding moet je dus aan je leider vragen en daar ook weer bij inleveren. 
Senioren (begeleiders) krijgen een (nieuw) shirt van Carla van Boeschoten. 
 
Wil je ook meelopen met de gezelligste voetbalclub van Putten? 
Geef je dan nu gelijk op! Maken wij er met elkaar weer een gezellig feestje van ☺ 
 
Vul op het strookje onderaan je naam, geboortedatum en elftal etc. in.  
Vergeet ook niet in te vullen voor de hoeveelste keer je meeloopt. 
Lever dit antwoordstrookje in bij de bar in de kantine van Rood-Wit. 
 
Dit jaar zal Rood-Wit’58 de inschrijfkosten van € 6,= per kind voor 
haar rekening nemen. 
 
Wij rekenen op jullie inschrijving! 
 
Met sportieve groet, 
Namens activiteitencommissie Rood-Wit’58, 
 
Carla van Boeschoten    famvanboeschoten@gmail.com 
Hermien Schoonbeek   hermienschoonbeek68@gmail.com 
 
Dit antwoordstrookje vóór 15 mei a.s. inleveren bij de bar in de kantine van Rood-Wit 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam:      Elftal:  

(Mobiel nummer ouder/verzorger verplicht!) 

 

Geboortedatum:    :  

□ ouder/verzorger geeft hierbij toestemming aan Carla 

om dit bovenstaande nummer ook toe te voegen aan de 

RW groepsapp om actuele info over de avondvierdaagse 

te kunnen delen onder de Rood-Wit lopers. 

Kruis aan:   5 Km  of   10 Km Ik loop voor de  …  . ͤ keer mee. 
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