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Wandelen verbindt
Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om uit dragen waar we voor staan
met onze stichting. We doen o.a. vrijwilligerswerk voor goede doelen en proberen
samen te werken met natuur- en andere organisaties. Zo geven we bijvoorbeeld al
voor het tweede jaar medewerking aan Nacht van de Vluchteling. Dit jaar in
Amsterdam en Utrecht.
Geheel passend bij de gedachte en visie van Wandelsportcentrum de Verbinding
hebben we ons deze maand aangesloten bij de Sticht Gooise Wandelsport Bond.
Omdat wij wandelen niet alleen fantastisch, mooi, gezond en fijn vinden, maar het
ook belangrijk vinden dat wandelen bijdraagt aan verbinding. Tijdens onze
groepswandelingen bijvoorbeeld kunt u al de onderlinge prettige sfeer ervaren.
Wandelaars van beide bonden of wandelaars zonder aansluiting bij een bond voelen
zich bij ons welkom. Dat is belangrijk onderdeel van onze ‘drive’!
Dit betekent natuurlijk ook dat alle wandelaars aangesloten bij SGWB, net als leden
van de KWBN korting krijgen bij onze (begeleide of gepijlde) wandeltochten.
Binnenkort zult u op onze website meer herkenning gaan tegenkomen van de
SGWB.
Gooise Lente - 17 en 18 maart - loopt u gratis mee?
Met deze prachtige klassieker starten we weer onze
reeks populaire gemarkeerde evenementen. Nieuw
is dat we dit jaar de Gooise Lente als 1-daags en als
2-daags evenement zullen aanbieden. Dat betekent
dat u op 2 dagen verschillende routes 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 u kunt
beide dagen lopen.
De routes van de 5+33+40 km zijn beide dagen
gelijk.
We hebben het parcours zojuist weer gewijzigd om
goed samen te gaan met een ander evenement in
het Spanderswoud. Hierdoor zijn de afstanden weer
enigszins gewijzigd. U kunt daar langs een klein
stukje de hardlopers tegenkomen.
Loopt u gratis mee?
Indien u dit wandelweekend bij ons komt lopen en
direct lid wordt van Natuurmonumenten, hoeft u
geen deelnamekosten te betalen aan de
wandeltocht. U steunt de natuur en loopt gratis onze
wandeltocht. Da’s mooi meegenomen toch? Wilt u
geen lid worden, maar wilt u het werk van
Natuurmonumenten wel steunen? Er staat bij ons
ook een doneerbox op de inschrijftafel.
Meer informatie en wetenswaardigheden over deze
tocht vindt u op de pagina van onze Gooise Lente.
Groepswandelingen maart 2018
Onze groepswandelingen zijn zeer geschikt om
nieuwe en oude (wandel)vrienden te ontmoeten,
lekker te stappen in de natuur en wellicht te trainen
voor uw vierdaagse! We verzamelen altijd bij een
treinstation en wandelen onder begeleiding. We
eindigen bij hetzelfde of een ander treinstation.
Vergeet uw lunchpakketje niet! We wandelen 5 tot
5,5 km per uur. We gaan ervan uit dat deze
wandelsnelheid bij u past. Voorinschrijven is niet
verplicht, maar vinden we wel prettig.
Zaterdag 24 maart
Loop mee vanaf NS-station Breukelen. We
verzamelen tussen 9.00 en 9.30 uur en vertrekken
om 9.30 uur. We wandelen vandaag 20 km.
Laat u verrassen door de schoonheid van het gebied
en loop gezellig met ons mee. Vragen over uw
training? Er lopen ervaren vierdaagse wandelaars

mee en een wandeltrainer om uw vragen te
beantwoorden. Meer info vindt u hier.
Zondag 25 maart
Deze dag starten we vanaf station Maarssen om
9.30 uur. Keuze-afstand: 15 of 25 km. Ook nu is het
tempo weer 5 à 5,5 km per uur.
De wandeling gaat door het prachtige gebied ten
noordwesten van Utrecht. We verkennen water en
weide, wandel- en fietsroutes, komen vast en zeker
trekvogels tegen en genieten van het vroege
voorjaar. Het parcours is afwisselend verhard en
onverhard. Meer info vindt u hier.
Wandelreis 5 dagen Sauerland-Duitsland. Datum 30
mei t/m 3 juni.
Vorige week hebben we de ontbrekende stukken in
het prachtig parcours voor u gemaakt. Wat een
schitterend gebied en wat een
wandelmogelijkheden! We hebben zoals gebruikelijk
geheel onze eigen routes gecreëerd over de
bestaande wandelpaden, bospaadjes,
landweggetjes en door kleine dorpjes. Onze
overnachtingen hebben we doorgebracht in het hotel
waar we in mei/juni en november zullen zijn.
Gezellig hotel, alleraardigst personeel, heerlijk eten
en na 17.00 uur alle drankjes gratis! In mei/juni heeft
u de mogelijkheid een gratis vaartochtje te maken en
een dagje in de bus mee te gaan door het
Sauerland. Nog niet gereserveerd? Wacht niet te
lang, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in
mei/juni!
Prijs van deze reis: € 299,95 p.p. excl.
toeristenbelasting (€ 2,00 p.p.p.n.). Prijs op basis
van 2 personen per kamer. Meer informatie vindt u
op onze website op de pagina Wandelreis Duitsland.
Agenda
Onze volledige wandelagenda voor 2018 vindt u hier.
Onze eerstvolgende wandeltochten:
17 en 18 maart - Gooise Lente Ankeveen ('s Graveland)
24 maart - Groepswandeling 20 km NS Station Breukelen
25 maart - Groepswandeling 15 of 25 km NS station Maarssen
Met hartelijke groet,
Monique Jansma
Stg. WSC De Verbinding

Voor alle informatie over onze activiteiten:
www.wscdeverbinding.nl
FB-groep: Wandelgroep de Verbinding- kom erbij!
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