Nieuwsbrief juni 2018

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief november 2018
In deze nieuwsbrief
Wandeltocht Gooi en Wijdemeren Herfst
Wandelreis Sauerland
Groepswandeling november
GPX-bestanden
Veranderingen volgend jaar

Gooi en Wijdemeren Herfst op 3 en 4 november - nog 1 keer
Komt u wandelen bij onze Gooi en Wijdemeren Herfstwandeltocht? Het is alweer de
laatste keer dat wij deze gaan organiseren vanuit Ankeveen. Voorinschrijving open tot
vrijdag 2 november 12.00 uur!
Tochtinformatie Gooi en Wijdemeren Herfst
Datum: 3 en 4 november 2018
Startlocatie: De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, 1244 RG Ankeveen.
Inschrijfbureau open: vanaf 7.30 uur. De sluitingstijd voor afmelden is 17.00 uur.
Deelname: U kunt u inschrijven op de startlocatie. Bij de start ontvangt u een
routebeschrijving. Vanzelfsprekend hebben wij voor de wandelboekjes een stempel en
(inleg)plaatje beschikbaar. Alle informatie over startlocatie, tarief, markering, 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.
Bijzonderheden van deze wandeltocht
Parcours.
Het gevarieerde gedeeltelijk onverharde parcours neemt u mee in het Gooi en Vecht- en
plassen gebied. Per afstand kan het verschillen hoeveel u onverhard en verhard loopt.
We hebben alweer veel pijlen opgehangen en vrijdag zetten we de puntjes op de i voor u.
Trekt u wel zoals altijd weer waterdichte schoenen aan als u de graspaden gaat belopen.
Het eerste stukje voor alle afstanden gaat over een prachtig graspad, maar is met een
omleiding verhard te lopen (ook voor wandelaars met hond). U mist dan wel het prachtige
uitzicht aldaar. Ook dit keer hebben we mede op verzoek van de bewoners in de
omgeving, hier en daar geen pijlen opgehangen op de lange paden waar u geen andere
kant op kunt. Dat is dan op het parcours aangegeven met een bordje: “HIER GEEN
PIJLEN”. De lussen van de 33 en 40 km routes zijn zoals eerder aangekondigd niet
gemarkeerd. U krijgt vanzelfsprekend een correcte duidelijke routebeschrijving mee! Ook
hebben wij natuurlijk weer een GPX-route beschikbaar. Indien u voor inschrijft voor
vrijdag 12.00 uur en betaald heeft voor vrijdag 15.00 uur én aangegeven heeft dat u een
GPX-bestand van uw route wilt ontvangen, dan sturen we u uiterlijk vrijdagavond de route
toe. Vermeld svp uw inschrijfnummer bij uw betaling. Zo kunnen wij het sneller verwerken.
Voor deze wandeltocht zetten we de voorinschrijving wat langer open: tot vrijdag 2
november 12.00 uur.
Mobiele rustpost
Op de 15 en 25 km routes hadden we een rustpost probleem. Helaas is er een restaurant
afgebrand en we hebben hemel en aarde bewogen om toch een mogelijkheid te
verzinnen. Dat is gelukt! We halen weer eens alles uit de kast voor u en kunnen op beide
dagen een buitenpost bemannen! Er is echter geen toilet aanwezig. Wel hebben we daar
koffie/thee voor € 1,00 beschikbaar. We vragen u zoveel mogelijk gepast te betalen.
Natuurmonumenten (NM).
We lopen veel en vaak door de terreinen van NM en hebben een fijne samenwerking met
hen opgebouwd. Tijdens dit weekend kunt u overigens op zondagmiddag in de
startlocatie boswachters van NM tegenkomen die u van alles kunnen vertellen over het
gebied en lidmaatschap van NM.
Startlocatie.
Angela van ter Meij en haar altijd zorgzame en enthousiaste team van De Drie Dorpen
ontvangen ons met veel plezier. Net als voorgaande jaren maakt de kok weer een
heerlijke soep. Wist u dat u kunt overnachten in De Drie Dorpen? Heerlijk relaxed voor of
na uw wandeltocht! Meer informatie hierover bij De Drie Dorpen.
D3D-Jam: De gezelligste Jamsessie van 't Gooi. U treft het, want elke eerste zondag van
de maand tovert Angela en haar team een zaal van De Drie Dorpen in Ankeveen om naar
een open podium. Deze open Jamsessie is toegankelijk voor iedereen, met elk
instrument. U kunt dus ook gewoon aanschuiven!! Maar ook als je geen muziek maakt is
dit een leuke invulling van de zondagmiddag! De Jamsessie begint om ca. 15.00 uur en
duurt tot ca. 19.00 uur. Uiteraard kunt u na het wandelen even gaan genieten van een
drankje en de gezellige muziek.

Wandelreis Sauerland
Laatste oproep voor onze reis naar het Sauerland - november 2018
Hierbij de laatste informatie over de wandelreis naar het
Sauerland. We zijn vorige week voor u de paden in “onze”
wandelomgeving gaan inspecteren, hebben nieuwe
dagparcoursen ontwikkeld en kunnen nu ook voor een
deel halve dagwandelingen aanbieden! We hebben
inmiddels een aardige groep deelnemers en er zijn nog
enkele plaatsen vrij. U kunt mee voor 1 periode of 2
aaneengesloten periodes op deze begeleide wandelreis.
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. Wij hebben
er weer verschrikkelijk veel zin in! Hierbij ook even wat foto’s.
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 op deze pagina op
onze website.

Groepswandeling 25 november - laatste groepswandeling in deze
vorm!
Onze laatste groepswandeling van dit jaar is op 25 november.
Start/finishlocatie: NS-station Hollandsche Rading, adres: 3739 KA Hollandsche Rading
Afstanden: ±15 km en ±25 km
Verzamelen en koffie/thee: 9.00-9.15 uur
Vertrek: 9.30 uur
Soort evenement: begeleide groepswandeling met wandeltempo van 5 tot 5,5 km per uur.
Graag rekening houden met deze snelheid, zodat u bij de groep kunt blijven.
Deelnamekosten: € 5,00 per deelnemer. € 4,00 voor leden van de KWBN en SGWB.
Betaling ter plaatse, bij voorkeur gepast. Voorinschrijving vinden we prettig, maar is niet
verplicht.
Parcours: Al onze groepswandelingen van 2018 zijn rondwandelingen OF we gaan van
station naar station. Vergeet uw OV-chip kaart niet. Laat u verrassen welke kant we
opgaan en bij welk station we eindigen. Dit is echt onze laatste wandeling in deze vorm.
Wilt u deze zeker meemaken: schrijft u zich in via deze link.

GPX-bestanden
Van onze gemarkeerde wandeltochten is ook de GPX-route beschikbaar voor uw app op
uw telefoon (GPX-viewer) of GPS-apparaat. Echter om een bestand te verkrijgen is op dit
moment onze werkwijze nog als volgt:
1. U schrijft zich via het voorinschrijfformulier in voor de wandeltocht.
2. U geeft aan dat u van uw gekozen afstand een GPX-bestand wilt ontvangen.
3. U zorgt dat het inschrijfgeld op tijd op onze bankrekening staat onder vermelding van
uw inschrijfnummer(!). Ons bankrekeningnummer staat ook onderaan onze website.
4. Wij sturen u het bestand in GPX-formaat toe, uiterlijk de avond voor de wandeltocht.
Graag maken we u erop attent dat dit op dit moment de enige manier is om de GPX-track
te verkrijgen. Wij kunnen van te voren ook geen uitleg geven hoe het verder werkt om het
op uw telefoon of GPS-apparaat te laden. Helaas hebben wij een klein vrijwilligersteam
en daar is jammer genoeg momenteel geen tijd voor.

Veranderingen volgend jaar
Wandeltochten
Er zijn wat vragen binnengekomen over het niet meer organiseren van een aantal
wandeltochten. Soms kiezen we ervoor een of een paar wandeltochten niet meer te
organiseren, zodat we de andere wandeltochten die we wel blijven doen verantwoord
kunnen organiseren, veranderen en er meer aandacht aan kunnen gaan geven. We
hebben een aantal wandeltochten op de plank gelegd en zullen (nog) meer aandacht
geven aan de overgebleven tochten. Alle wandeltochten zullen veranderen. Wat blijft is
dat wij zoveel mogelijk mensen willen laten genieten van alles wat Nederland biedt. Ook
overwegen we de Wandelvierdaagse Amsterdam weer te organiseren. Meer informatie
hierover volgt in de nieuwsbrieven, op de website en via onze facebookgroep en
facebook-organisatiepagina.
Groepswandelingen nieuwe stijl
Volgend jaar gaan we door met groepswandelingen, maar met een geheel ander karakter.
Eerder dit jaar hebben we een enquête gehouden en daar is uitgekomen dat onze
deelnemers belangstelling hebben voor LAW-’s/Streekpaden/Themapaden enz. We zijn
begonnen met de oriëntatie op deze paden en houden u op de hoogt via de bekende
kanalen!
Wandelreizen
De wandelgebieden van onze wandelreizen zijn we langzaam aan het uitbreiden. Bij
voldoende belangstelling kunnen we hierin verder groeien en meer bestemmingen
aanbieden. Vooralsnog staan er in ieder geval reizen op het programma naar Sauerland
en de Morvan. De wandelingen die we ter plaatse maken blijven altijd begeleide
wandelingen!
Nb: wij zijn geen commerciële organisatie en proberen de reizen zo voordelig mogelijk
aan te bieden. Prijswijzigingen zijn het gevolg van hogere kosten voor onze organisatie.
Tot slot
Onze volgende nieuwsbrief zal meer informatie geven over de inhoud van ons
programma in 2019. Ook op Facebook en onze website zal uiterlijk in januari meer
informatie staan. Houd onze communicatiekanalen in de gaten! Ik wens u mooie
wandelmomenten voor de komende tijd.

Met hartelijke groet,
Monique Jansma
Stg. Wandelsportcentrum De Verbinding

Onze volgende wandelactiviteiten
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!
Tips en ideeën voor onze nieuwsbrief kunt u sturen naar
communicatie@wscdeverbinding.nl
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