AFVAL
Op het terrein staan voldoende
afvalbakken. Wilt u hier alstublieft
gebruik van maken, dan houden
wij het terrein met elkaar mooi
schoon.
REACTIES OP DE
VIERDAAGSE
Vindt u het leuk om uw reacties op
de vierdaagse met anderen te
delen? Dat kan in het gastenboek
op de site www.dw4d.nl. Ook op
Facebook ”DW4D Odoorn” en
Instagram kunt u berichten
achterlaten. Op deze pagina vindt
u tevens foto’s, dag verslagen en
officiële mededelingen.

VRIJWILLIGERS
De wandelvierdaagse wordt
georganiseerd door vrijwilligers.
Ze zijn op tal van terreinen actief.
Sommigen alleen tijdens de vierdaagse zelf en sommigen ook al
maanden ervoor en erna in het
bestuur of daarbuiten.
Wie een handje wil helpen kan
contact opnemen met één van de
bestuursleden of zich aanmelden
via info@dw4d.nl
WANDELVIERDAAGSE 2023
De 33e Drentse wandelvierdaagse
volgend jaar met Hemelvaartsdag
begint op donderdag 18 mei 2023.
Tot ziens!

ONDERWEG
Voert de route over een drukke
weg, dan bij voorkeur aan de
linkerkant van de weg te lopen.
Zo kunt u naderend verkeer
goed zien aankomen.
Welkom bij de 32e Drentse
Wandel 4-daagse in Odoorn.
Na twee jaar kunnen we weer
mooie wandeltochten uitzetten.
Vanuit ’t Klankholt bewandelt u
de prachtigste paden van
Drenthe. In deze flyer leest u de
belangrijkste zaken over
deelname. Namens de
organisatie heet ik u van harte
welkom!
Adries de Vries
Voorzitter DW4D
CONTACT GEGEVENS
Secretariaat:

dhr. J. Eggens
Postbus 3
7873 ZG Odoorn
0591 - 51 23 45
info@dw4d.nl

Onze start locatie bevindt zich in
een bewoond gebied. Wilt u er bij
het verlaten en naderen van ’t
Klankholt rekening mee houden
dat er wellicht auto’s van
bewoners van de Hammeersweg
door de straat rijden? Geeft u
deze auto’s alstublieft de ruimte:
wij houden onze buren graag te
vriend.
VRAGEN EN PROBLEMEN
Het is mogelijk dat u onderweg iets
wilt vragen of dat er problemen
zijn. U kunt dan de herkenbare
auto’s van de DW4D staande
houden of bellen naar de
routeleider Henk Warringa op tel.
06 – 839 549 63
TEKENBETEN

Redactie/PR: mw. C. Verschoor
pr@dw4d.nl
Routeleider:

dhr. H. Warringa
06 – 839 549 63
(alleen tijdens het evenement)
routeleider@dw4d.nl

ZICHTBAARHEID ’S NACHTS
Het kan ’s nachts donker zijn in het
Drentse landschap. Voor de
wandelaars die de Dodentocht of
Kennedymars(-Plus) lopen is het
raadzaam een zaklantaarn mee
te nemen en een reflecterend hesje
aan te doen.

In Drenthe wordt gewaarschuwd
voor het gevaar van tekenbeten.
Het is belangrijk dat u tijdens de
wandeling hier alert op bent en
zoveel mogelijk op de paden
wandelt. Vermijd het gras en de
struiken. Ga naar een EHBOpost wanneer u denkt dat u door
een teek gebeten bent.
Daar wordt u geadviseerd hoe
verder te handelen.
HONDEN AANLIJNEN
Bij de DW4D is het op alle
afstanden toegestaan honden ”kort”

aangelijnd mee te nemen, mits zij
geen hinder vormen voor andere
wandelaars. Overtreding van deze
regel kan tot diskwalificatie leiden.
SBB voert strenge controles uit. Is
een hond niet aangelijnd in een
gebied waar dat wel moet, dan kan
dat tot een boete leiden.

WOENSDAG 25 MEI
Tot 21.30 uur : Inschrijving en
ophalen van de stempelkaart.
19.45 uur : Officiële opening
20.00 uur : Start Dodentocht
Vanaf 20.30 uur : Gezellig
samenzijn met live muziek van de
Oringer Kapel uit Odoorn

ZATERDAG 28 MEI
Vertrek wandelaars:
07.00-09.00 uur 40 km
08.00-10.00 uur 30 km
09.00-11.00 uur 20 km
10.00-12.00 uur 10 en 15 km
In de middag Zanger Richard uit
Groningen.

MEDISCHE VERZORGING
Omdat zorgvragen ook op de route
zelf kunnen plaats vinden, de
omvang van de routes en het
gebrek aan voldoende hulpverleners zal er, in overleg met het
GHOR, meer ingespeeld gaan
worden op de mobiele hulpverlening. Op het vierdaagse
terrein zal continue een koppel
hulpverleners aanwezig zijn. Daarnaast
zal er een mobiele EHBO post
(BLS ambulance) op afroep
aanwezig zijn om de wandelaars,
indien nodig, op de route te kunnen
helpen. De wandelaars kunnen
rechtstreeks contact opnemen met
de medische dienst op nummer :
06-22330844.
De centrale EHBO-post in ‘t
Klankholt is in de nacht van
woensdag op donderdag geopend
van 18.00 tot 08.00 uur en
vervolgens dagelijks van 07.00 tot
16.00 uur.
MUZIEK
Elke dag wordt de sfeer op het
terrein opgeluisterd door muziek
van artiesten die hun sporen in de
muziekwereld hebben verdiend. Ze
zorgen voor gezelligheid als u na
het wandelen nog wat wilt uitrusten
of napraten.

22.00 uur : Start Kennedymars
en Kennedymars Plus

Aankomst wandelaars tot 17.00 uur.
LOTERIJ
ZONDAG 29 MEI

DONDERDAG 26 MEI
Na het ontbijt rond 06.00 uur vertrek
wandelaars van de Dodentocht en
Kennedymars (-Plus).
Vertrek 4-daagse wandelaars:
07.00-09.00 uur 40 km
08.00-10.00 uur 30 km
09.00-11.00 uur 20 km
10.00-12.00 uur 10 en 15 km
In de middag Folk & Country
muziek van Hans van Ee.
Aankomst wandelaars tot 17.00 uur.
Dodentocht, Kennedymars(-Plus)
tot 18.00 uur
VRIJDAG 27 MEI
Vertrek wandelaars:
07.00-09.00 uur 40 km
08.00-10.00 uur 30 km
09.00-11.00 uur 20 km
10.00-12.00 uur 10 en 15 km
In de middag gezellige muziek van
Erik Möller uit Valthe.
Aankomst wandelaars tot 17.00 uur.

volbrengen kan bij de inschrijfbalie
een oorkonde op naam vragen.
Daarop wordt het aantal wandeldagen en de gelopen afstand
vermeld. Ook voor honden die de
vierdaagse hebben gelopen kan
men bij de informatiebalie een
oorkonde halen. Graag dit 's
morgens voor vertrek aanvragen
op de voor u laatste wandeldag.

Vertrek wandelaars:
07.00-09.00 uur 40 km
08.00-10.00 uur 30 km
09.00-11.00 uur 20 km
10.00-12.00 uur 10 en 15 km
In de middag het bekende duo
Be Twice uit Valthe.
De Gasselter Blaoskapel komt u op
de laatste kilometer tegen.
Aankomst wandelaars tot 17.00 uur.
FINISH EN AFRONDING
Wandelaars die vier dagen
gewandeld hebben kunnen zondag
tussen 12.00 en 17.00 met een
volle stempelkaart een medaille
afhalen.
Deelnemers aan de Dodentocht en
de Kennedymars kunnen de
medaille ophalen bij het bereiken
van de finish op donderdag tussen
11.00 en 18.00 uur.
OORKONDE VOOR U EN UW
HUISDIER
Iedere deelnemer die de vier
wandeldagen niet heeft kunnen

Er is ook een verloting van allerlei
leuke prijzen. De loten worden alle
dagen tot en met zaterdagmiddag
16.30 uur verkocht of totdat ze op
zijn! Zondagochtend hangt er bij de
wandelwinkel een lijst met de
winnende nummers. De prijzen
kunnen daar, indien gewenst, ook
meteen worden afgehaald.
VIERDAAGSEWINKEL
In de vierdaagsewinkel zijn allerlei
leuke artikelen te koop. T-shirts en
poloshirts met het logo van de
Drentse Wandel 4-daagse of caps,
stoffen emblemen en pins voor op
uw kleding of rugzak, ansichtkaarten,sleutelhangers etc. Teveel
om op te noemen. Kom kijken!
IVV-STAND EN
WANDELBOEKJE
Ook de IVV-stand is aanwezig met
de speciale IVV-stempels.
Elke deelnemer krijgt na afmelding
op zondag een stempel in- en een
sticker voor het wandelboekje.
Om vermissing te voorkomen
worden de wandelboekjes niet
ingenomen, maar ter plekke
gestempeld.

