De Intocht
Bij binnenkomst van de Laan van Weltevreden voor de start van de intocht gelden de
volgende regels:
 Doorlopen tot aan je toegewezen plek, deze plek is het zelfde als het startnummer van de
10 kilometer en staat aangegeven. De lopers dienen tijdens het wachten zoveel mogelijk
aan de kant van de rustplaats te blijven zodat andere groepen (5 en 10 kilometer lopers)
er nog langs kunnen om naar hun “plek“ te lopen.
 Houd de kinderen bij elkaar zodat ze andere, vooral kleinere groepen niet verdringen.
 Wacht voor de intocht op het vertrek teken van de organisatie.
 De intocht is alleen voor de lopers die alle 4 de dagen gelopen hebben. (Dus niet de
lopers die op woensdag voor het vaantje gelopen hebben).
 De start van de intocht is om ca.20.00 uur.
De Intocht is bedoeld voor de kinderen! Zij hebben een kanjer van een prestatie geleverd; de
ouders fungeren als begeleiders. De scholen en verenigingen worden dan ook verzocht om
tijdens de intocht met alleen de begeleiders en de kinderen te lopen. (De begeleiders lopen
zoveel mogelijk achter de groep kinderen). Dit heeft als voordeel dat de stoet sneller
doorloopt en het geheel minder tijd in beslag neemt.
Alle andere ouders worden vriendelijk verzocht om plaats te nemen in een van de straten
van de intocht. Dit is ook leuker voor de kinderen die binnenkomen, zeker voor de groepen
die achteraan lopen dus blijf zolang mogelijk staan en juich ook de hekkensluiters toe!
We willen mensen met bloemen of andere kijkers verzoeken niet de Laan van Weltevreden
in te lopen tijdens het opstellen voor de intocht. Het is al erg druk voor jullie als begeleiders
en als er meer mensen rondlopen, wordt het nog onoverzichtelijker. Dit is ook lastig voor de
hulpdiensten, mocht er onverhoopt iets gebeuren. Communiceer dit met de ouders op
school, bloemen krijgen tijdens de intocht wordt door de kinderen ook als leuker
ervaren.
Begrip hiervoor wordt verhoogd als dit van tevoren duidelijk naar de ouders gecommuniceerd
wordt dus een tip: neem dit op in het inschrijvingsformulier of de begeleidende brief
naar ouders.

