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Wandeltochten
Beste wandelaars,
Lente Zonnestralen - het was een groot succes
Hoe gezellig was dit in de circustent op camping de Zeven Linden! Het is ons goed
bevallen om deze zeer populaire wandeltocht met gedeeltelijk nieuw parcours vanuit onze
plek in de natuur te organiseren. We hebben veel positieve reacties ontvangen. Veel dank
daarvoor!

Stichtse Vecht & Plassen afgelast
Na de eerste 2 succesvolle wandeltochten dit jaar zou dit weekend (29 en 30 juni) onze
volgende topper plaatsvinden. Dit keer als experiment met alleen een routebeschrijving
en GPX-track. Wat een pech toen ik van de week het gehele parcours heb moeten
omgooien omdat er een verbindingsweg niet beschikbaar zou zijn. Zoals altijd bouwen we
dan kort van te voren “gewoon” het parcours op het laatste moment weer voor u om!
Echter de pech blijft ons achtervolgen.
Helaas hebben wij het bijzonder moeilijke besluit moeten nemen om onze Stichtse Vecht
& Plassen 2019 op 29 en 30 juni af te gelasten wegens de voorspelde hitte op zaterdag
en de warme dag op zondag. Zelfs aanstaande zondag vinden we het niet verantwoord
om u deze wandeltocht aan te bieden. Dit heeft te maken met het parcours wat nagenoeg
geheel open is. Het zou betekenen dat u vele uren in de volle zon moet lopen omdat ook
op zondag 90% zon is en de temperatuur kan oplopen tot 27 graden. De
gevoelstemperatuur wordt dan een stuk hoger en de kans op oververhitting is niet
ondenkbaar. De afgelopen uren hebben wij diverse bronnen geraadpleegd en intern
overleg gehad. Wij vinden het niet verantwoord om u deze wandeltocht aan te bieden met
de bijzonder kleine groep vrijwilligers die wij beschikbaar hebben. We kunnen geen extra
waterpunten bemannen, bij het vervroegen van de start zouden we geen rustposten voor
u beschikbaar hebben, enz.
Wij vinden het bijzonder vervelend dat ons evenement dit jaar na zoveel voorbereiding
niet kan doorgaan, maar wij kunnen uw veiligheid en die van onszelf gedurende dit
weekend niet waarborgen. Heeft u al ingeschreven en betaald? Vanzelfsprekend ontvangt
u uw inschrijfgeld zo spoedig mogelijk retour. Wij sturen de GPX-bestanden dan ook niet
aan u toe. We gaan ons beraden of en hoe we u deze wandelroutes alsnog kunnen
aanbieden; we zullen ze niet verloren laten gaan.

Wandelreizen in de planning
Morvan - Frankrijk - Nog enkele plaatsen vrij
Ga mee op reis en kom genieten van het prachtige
groene gebied in de Morvan.
Een schitterend landschap, zeer vriendelijke
hoteleigenaresse, spannende fantastisch mooie routes en
een overweldigende natuur. Wij vertrekken (zeker
vertrek!) op 17 augustus voor 9 dagen genieten,
wandelen (of juist een dagje niet), ontdekken, relaxen,
cultuur ontmoeten, historie ervaren, natuur bewonderen,
kortom een heerlijk avontuur beleven. Er zijn nog plaatsen
vrij, dus boek snel uw reis via onze website.

Sauerland - Duitsland
Daarna staat alweer onze volgende reis op het
programma. In november gaan we naar onze gastvrije
buren in de buurt van Winterberg. Hier kan nog volop voor
geboekt worden. Lekker 7 dagen op pad en alle prachtige
uitzichten bewonderen. Ga vanaf 2 november met ons
mee en geniet van de omgeving. Kijk voor meer
informatie en boeken van deze laatste reis in 2019 op
onze website.
Bij deze beide reizen is het parcours per dag af te stemmen op de groep. Het is met
name in Sauerland mogelijk om soms een halve dagwandeling mee te gaan. Er zijn altijd
minimaal 2 begeleiders aanwezig. Wij zijn geen reisbureau, maar een
vrijwilligersorganisatie en vinden het leuk om met u op pad te gaan. We maken zelf alle
parcoursen en kunnen ze indien nodig dagelijks aanpassen. Onze reizen zijn kleinschalig
en gezellig. Niks moet en heel veel kan. U hoeft geen ervaring te hebben in wandelreizen.
Ook juist als u het eens wilt uitproberen of deze manier van wandelen/vakantie vieren bij
u past.
Samenwerking met anderen - een groeiend besef - om u van dienst te zijn
We worden steeds vaker benaderd door organisaties die zich bezig houden met wandel
gerelateerde 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. Wij hebben regelmatig
contact met verschillende media en leggen we wel eens vast met een filmpje welke we op
onze website zetten en in onze eigen FB-pagina’s delen.
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. We blijven
kijken naar mogelijkheden om voor u meer wandelnieuws te maken en te delen.
Zo geven we graag weer de tip voor het “Wandelmagazine”.
Hieronder 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

Tot slot
Geniet van het buiten zijn, geniet van uw wandelingen, pas op met de warmte!
Met hartelijke groet,
Monique Jansma
Vindt u dat we goed bezig zijn, laat het gerust aan anderen horen. Mist u iets of ziet u
verbeterpunten, laat het ons weten.
Voor alle informatie over onze activiteiten kijk op onze website of volg ons op facebook
Facebook groep: Wandelgroep de Verbinding - Kom erbij!
Tips en ideeën voor onze nieuwsbrief kunt u sturen naar
communicatie@wscdeverbinding.nl
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