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Gooise Lente: laat maar komen die lente!
Ook dit jaar is Gooise Lente Wandeldagen de eerste van
onze weekendwandeltochten.
Met deze prachtige klassieker starten we weer onze reeks
populaire gemarkeerde evenementen. Een fantastisch
mooi parcours welke je op de beide dagen gedeeltelijk
verschillend kunt lopen. Er zijn echter wel stukken die
elkaar overlappen. Dit schitterende parcours voert u langs
buitenplaatsen, door bossen en over de heide, afhankelijk
van de wandelafstand die u kiest en afhankelijk van welke
dag u komt. Jonge eenden, ganzen en zwanen, schapen,
runderen, kalfjes en hertjes, verstilde plekjes langs het
water, u kunt het allemaal tegenkomen. Op zaterdag ligt
het accent op het Spanderswoud en de verschillende
heidegebieden en op zondag gaan we ook naar de
prachtige buitenplaatsen van ’s-Graveland. Zo kunt u
kiezen welk parcours u het meest interesseert. Of voor beide dagen kiezen!
Start/finishlocatie
Zoals al een aantal jaren zijn we te gast bij Hotel restaurant De Drie Dorpen. Het
horecateam zorgt weer voor verse koffie/thee met taart en bij terugkomst is er weer
heerlijke soep tegen een leuk prijsje. Wist u dat u ook kunt overnachten bij de Drie
Dorpen? Natuurlijk is er weer een leuke aanbieding voor onze wandelaars, zowel voor de
overnachting als voor een heerlijk diner. Geniet van een heel wandelweekend en boek uw
kamer met korting onder vermelding van onze wandeltocht. Meer informatie vindt u op de
website van De Drie Dorpen.
Natuurmonumenten
Loopt u ook gratis de Gooise Lentewandeltocht? Indien u dit wandelweekend een dagje
bij ons komt wandelen en direct lid wordt van Natuurmonumenten (NM), hoeft u voor uw
wandeling geen deelnamekosten te betalen aan de wandeltocht! Ook krijgt u dan een
extra presentje! U steunt de natuur en loopt gratis onze wandeltocht. Da’s mooi
meegenomen toch? Wilt u geen lid worden of bent u al lid van NM, wellicht wilt u het werk
van NM dan toch (extra) steunen? Er staat bij ons ook een donatiebox.
Horecarustposten tijdens de Gooise Lente.
Onderweg hebben een aantal van de horeca-rusten een speciaal wandelarrangement en
een van de rustposten “Beeldentuin de Zanderij” is tevens een B&B. Ook hier kunt u voor
of na uw wandeling overnachten. Bij de horeca-rustpost Korfbal Hilversum kunt u niet
pinnen. Houdt u daar s.v.p. rekening mee.
Het weekend wordt bijzonder gezellig. Op zaterdag zal de Wethouder rond 10.30 uur
komen om het wandelweekend te openen en… om het nieuwe bruggetje over de ’s
Gravelandse Vaart extra aandacht te geven. Op zondag is er zoals altijd D3D Jamsessie.
Uw toegang is vrij!
Naam wandeltocht: Gooise Lente
Afstanden: 5-10-15-20-25-33-40 km
Startlocatie: De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, 1244 RG Ankeveen
Meer informatie over deze tocht vindt u op de pagina van onze Gooise Lente.

Noord-Hollandpad
We gaan weer samen wandelen op de paden in Noord-Holland. Gewoon omdat het leuk
is, omdat Nederland zo mooi is, om te trainen voor bijvoorbeeld Vierdaagse, om te
genieten, te ontmoeten en te verbinden. Dit keer in het weekend! We wandelen waar
mogelijk zo’n 5 à 5,5 km per uur. Tijdens deze wandeletappes loopt u gratis mee. Wel
nodigen u van harte uit een donatie te doen voor een ernstig zieke vrouw in Noord
Holland. Meer informatie over ons “Goede Doel” vindt u op de pagina Goede Doelen,
Lopen voor Louise.
Etappe 7 (vrijdag 19 april): Akersloot – Krommenie
Startlocatie: Pontveer Akersloot – Wandelstartpunt Uiterdam Geesterweg 20, 1921 BZ
Akersloot
Starttijd: 9.30 uur - Afstand: ± 17 km
Etappe 8 (zaterdag 20 april): Krommenie – Halfweg
Startlocatie: NS Krommenie-Assendelft Saendelverlaan 168, 1561 KS, Krommenie
Starttijd: 9.30 uur - Afstand: ± 24 km
Etappe 9 (zondag 21 april): Halfweg- Amstelveen
Startlocatie: NS Halfweg-Zwanenburg, Oude Haarlemmerstraatweg 1, 1165 MR Halfweg
Starttijd: 9.30 uur - Afstand: ± 24,5 km
Meer informatie (bijv. de laatste etappes in mei) vindt u op onze site op de pagina
Streekpaden en LAW’s.

Samen op reis
Wandelreizen Sauerland
Onze 5 daagse Sauerlandreis van 28 april t/m 2 mei is
volgeboekt. Binnenkort krijgen de deelnemers de laatste
informatie.
Door een vergissing van het boekingskantoor was de 5daagse reis 2 t/m 6 mei dicht gezet. Daardoor kon er niet
meer geboekt worden. Nu echter hebben we toch nog een
aantal kamers ter beschikking gekregen. DUS BOEKEN
IS WEER TIJDELIJK MOGELIJK. Wees er snel bij, vol is
vol en als wij niet snel genoeg reserveren gaan de kamers
naar anderen. We hanteren een minimum aantal deelnemers om deze reis te kunnen
maken.
Kijk snel op de pagina Wandelvakantie Sauerland. Deze reis is vanwege het parcours ook
zeer geschikt voor training op eigen niveau! Er zijn altijd 2 begeleiders mee op het
afwisselende parcours.

Wandelavontuur Bourgondië
Zaterdag 17 t/m zondag 25 augustus 2019 Gaan we naar
Bourgondië. Deze fantastische streek roept om ontdekt te
worden. We hebben een supergezellig hotel gevonden,
een klein stukje van onze spannende wandelpaden
vandaan. We slapen en wandelen midden in het Parc
Naturel Régional du Morvan in Frankrijk-Bourgondië.
Iedere dag kunt u kiezen met de groep mee te gaan op
ontdekkingsreis, maar heeft u een dagje geen zin of wilt u
zelf eens op pad: dat is natuurlijk mogelijk!
Er zijn al verschillende boekingen, maar we zijn nog zeker
niet compleet. Ook deze reis gaan er minimaal 2
begeleiders mee. Kijk snel op de pagina wandelvakantie
Bourgondië.

Samenwerking met anderen - een groeiend besef - om u van dienst te zijn
Wij gaan wat meer aandacht geven aan onze pagina “samenwerkingspartners” en de
media en andere partners zo nu en dan eens noemen. Zo las u eerder in deze
nieuwsbrief al onze samenwerking met Natuurmonumenten.
We worden steeds vaker benaderd door organisaties die zich bezig houden met
wandelgerelateerde zaken. Bijvoorbeeld collega-(wandeltocht)organisatoren. Wij hebben
voor deze collega’s al sinds we onze website hebben een speciale pagina gereserveerd.
Iedereen mag een verzoek indienen om daar geplaatst te worden. Ook hebben wij
regelmatig contact met verschillende media. Het lopen van het Noord-Hollandpad
bijvoorbeeld is in het nieuws gekomen bij NH Nieuws en het programma “de Agenda" van
NH Radio. Daarnaast maken we wel eens promotiefilmpjes voor het Noord-Hollandpad.
Voor u als bezoeker van onze website, lezer van onze nieuwsbrief, volger van onze FBorganisatiepagina WSC De Verbinding en/of lid van FB-groep Wandelgroep de Verbinding
kan bepaald nieuws of bepaalde tips en/of ideeën heel handig of welkom zijn. Het is
allemaal nog niet volmaakt en “af” maar het zal langzaam kunnen groeien naar
interessante pagina’s en items.
We geven u hier alvast een eerste tip: “Wandelmagazine”.
In deze nieuwsbrief ziet u een banner van dit magazine. Wellicht de moeite waard voor u!

Hét
vertrekpunt voor iedere wandelaar
Wandelmagazine is hét vertrekpunt voor iedere wandelaar. Van korte tot lange wandelingen,
van pelgrimstochten tot klompenpaden en van wandelingen in eigen land tot elders in
Europa. Wandelmagazine biedt inspiratie voor elke wandelaar op elk niveau. Je ontvangt 4
keer per jaar de mooiste wandelingen, inspirerende reportages en prachtige foto's thuis op
de deurmat.
1 jaar van ̶€̶2̶9̶,̶9̶5 voor slechts €21,50 + 2 cadeaus

Programma weekendwandeltochten
Onze weekendwandeltochten 2019 tot aan de zomer op een rijtje
11 en 12 mei: Lente Zonnestralen
We gaan naar een nieuwe startlocatie en zijn het parcours nog volop aan het bouwen!
Blijft u ook op de locatie slapen? Voor informatie zie onze website.
29 en 30 juni: Stichtse Vecht & Plassen
Doen we weer eens een 2-daagse met verschillende richtingen en tot aan 50 km?! Wij
hebben er zin in! Neem gerust een kijkje op de pagina van deze wandeltocht.

Tot slot
Wij wensen u van harte heel veel wandelplezier. Geniet van het buiten zijn, geniet van het
voorjaar, geniet van uw rust in de natuur, geniet van de spontaan ontstane verbindingen,
kortom: geniet van uw wandelingen!
Vindt u dat we goed bezig zijn, laat het gerust aan anderen horen. Mist u iets of ziet u
verbeterpunten, laat het ons weten.
Met hartelijke groet,
Monique Jansma

Voor alle informatie over onze activiteiten kijk op onze website of volg ons op facebook
Facebook groep: Wandelgroep de Verbinding - Kom erbij!
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