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Utrechtse Herfstbossen
De weersvoorspellingen lijken goed te zijn. Droog en tussen 9 en 19 graden. Ideaal
wandelweer dus. En de omgeving? Zoals altijd bij deze tocht natuurlijk de Utrechtse
Heuvelrug met alle mooie plaatjes, wegen en paden! Kortom, komt u ook genieten van
onze Utrechtse Herfstbossen?
Vorig jaar mochten we weer veel wandelaars blij maken met deze prachtige omgeving in
de herfst. Wij proberen de wandeltochten altijd zo te maken dat u heerlijk ontspannen en
zonder al te veel drukte uw wandeling kunt maken. En dat lukt ook met dit prachtige
uitgestrekte parcours. Voor volgend jaar zal er mogelijk e.e.a. veranderen. We houden u
daarvan vanzelfsprekend op de hoogte. Het parcours blijft ook dit jaar dus beide dagen
gelijk. Geniet eventueel van de overnachtingsmogelijkheid op het vakantiepark RCN Het
Grote Bos. Het restaurant heeft zoals altijd een lekkere aanbieding voor u in petto. Meer
informatie over het park, de camping en de boekingen vindt u bij RCN Het Grote Bos.
Tochtinformatie
Datum: 13 en 14 oktober 2018
Startlocatie: RCN Het Grote Bos, Hydeparklaan 24, 3941 ZK Doorn
Inschrijfbureau open: vanaf 7.30 uur. De sluitingstijd voor afmelden is 17.00 uur.
Deelname: Voorinschrijven kan via de link naar het inschrijfformulier. Ook kunt u natuurlijk
inschrijven op de startlocatie. Bij de start ontvangt u een routebeschrijving.
Vanzelfsprekend hebben wij voor de wandelboekjes een stempel en (inleg)plaatje
beschikbaar. U kunt (alleen bij voorinschrijving) een GPX-bestand gratis meebestellen.
Alle informatie over startlocatie, tarief, markeringen, starttijden enz. leest u verder op onze
website.
N.B. komt u met een touringcar/bus? Graag even van te voren bericht naar
info@wscdeverbinding.nl, zodat wij voor u een parkeerplaats kunnen regelen.

Groepswandeling zondag 21 oktober
Onze volgende groepswandeling van dit jaar is op 21 oktober. We starten in Overveen en
u kunt kiezen tussen ongeveer 15 en 25 km. Voorinschrijven mag, maar is niet verplicht.
Betaling altijd ter plaatse, bij voorkeur gepast. Deelnamekosten voor deze
maandwandelingen zijn: € 4,00 voor leden van de KWBN en SGWB, € 5,00 voor niet
leden. Dit is, indien mogelijk, inclusief een kopje koffie of thee bij de start. Meer informatie
en inschrijving via deze link.
Hierna volg nog 1 groepswandeling in deze vorm. Hierover meer in onze volgende
nieuwsbrief.

Wandelgroepen
In Amsterdam en omstreken hebben wij op dit moment verschillende wandelgroepen. Wilt
u op wekelijkse basis een gezellige wandeling van 1 tot 1,5 uur maken in een groepje?
Daarvoor kunt u prima terecht in een van onze wandelgroepen. De meeste
wandelgroepen zijn gemengd van samenstelling. Jong, oud, dames, heren, allochtoon,
autochtoon, met en zonder chronische aandoening of beperking enz, iedereen is welkom
bij ons en het is reuze gezellig! Wij wandelen vanuit verschillende vaste locaties en
iedereen is welkom om in meerdere groepen te komen lopen. Hoe dat werkt? Op onze
website vindt u meer informatie over deze groepen.

Op reis naar het Sauerland - november 2018
In navolging van afgelopen voorjaar gaan we met een
aantal wandelaars naar het Sauerland. U kunt mee voor 1
periode of 2 aaneengesloten periodes op deze begeleide
wandelreis. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U reist met
eigen vervoer (of bus/trein of carpoollijst). Verder is deze
reis een all-inclusive reis. Dat betekent dat de begeleiding
op de wandelingen, bustrip ter plaatse, avondactiviteiten,
vol pension (ontbijt, lunch, diner en de hele dag gratis
koffie en thee) en drankjes na 17.00 uur erbij inbegrepen
zijn. De eerste periode zal er bij voldoende animo een tennistoernooi georganiseerd
worden.
Wij hebben er zoals altijd weer erg veel zin in en binnenkort gaan we weer een keer de
paden voor u controleren. Vergeten te boeken? Dat kan nog voor deze reis/reizen. Ook
kunt u natuurlijk wachten tot volgend jaar. Dan staan er weer reizen naar het Sauerland
en de Morvan op het programma! De voorbereidingen daarvoor zijn ook al volop in gang
gezet. Meer informatie over de reis in november vindt u hier.

Vrijwilligers gezocht
Een terugkerende vraag aan onze wandelaars. Vindt u het leuk om bij ons te wandelen
en vindt u ook dat wij het niveau wat wij nu hebben moeten vasthouden of verbeteren?
Meld u aan als vrijwilliger! Om al onze activiteiten te kunnen blijven doen zijn wij op zoek
naar vrijwilligers. Lijkt het u leuk ons te helpen met de wandeltochten, de wandelgroepen
en alle andere zaken die onze stichting draaiend houden? Kijk eens op onze
vrijwilligerspagina of op de pagina vacatures. Volgend jaar willen we graag e.e.a.
veranderen aan onze wandeltochten. Om dat goed te kunnen uitvoeren hebben we meer
vrijwilligers nodig.
Vrijwilligers hebben bij ons een streepje voor. Zo loopt u gratis onze wandeltochten en
groepswandelingen en verzorgen wij regelmatig cursussen en andere activiteiten voor
onze vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen wij niet bestaan. Sluit u aan bij ons gezellige
team.
Meer informatie? Neem hiervoor contact op via info@wscdeverbinding.nl

Met hartelijke groet,
Monique Jansma
Stg. Wandelsportcentrum De Verbinding

Onze volgende wandelactiviteiten
Gooi en Wijdemeren Herfst - 3 en 4 november
Wandelvakantie Sauerland:
10-14 november
14-18 november
10-18 november
Groepswandeling Hollandsche Rading - 25 november
Voor alle informatie over onze activiteiten kijk op onze website.
Faceboek groep: Wandelgroep de Verbinding - Kom erbij!
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