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Beste lezers,
Het is alweer ver in december en dan wordt het tijd eens achterom te kijken. Het was een
bewogen jaar met prachtige wandeltochten, groepswandelingen, wandelreizen,
trainingsprogramma’s en meer. We kijken met plezier terug op al deze wandelactiviteiten
die we voor u mochten samenstellen en uitvoeren. Het was weer reuze gezellig en
supertof om iedereen te zien genieten.
We zijn blij en trots dat onze activiteiten zo goed bezocht en beoordeeld worden.
Vanzelfsprekend geeft dat energie om volgend jaar vol gas door te gaan. Vol gas! Want
ondanks het feit dat we ons programma voor volgend jaar hebben gewijzigd ten opzichte
van 2018 gaan we er natuurlijk weer helemaal voor!
Wat is er zoal te doen bij WSC De Verbinding in het nieuwe jaar?

Weekendwandeltochten
We gaan door met de "weekendwandeltochten", maar het zijn er nog "maar" 4. Echter
aan deze wandeltochten gaan we proberen nog wat meer aandacht te geven. Hoe dat
gaat uitpakken kunt u in het nieuwe jaar ontdekken. In januari zullen we de invulling al
zoveel mogelijk op de pagina’s gaan aanpassen. Hier alvast de data:
Gooise Lente – Ankeveen : 6 en 7 april
Lente Zonnestralen – Baarn : 11 en 12 mei
Stichtse Vecht & Plassen – Loenen a/d Vecht : 29 en 30 juni
Utrechtse Herfstbossen – Doorn : 12 en 13 oktober

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse Amsterdam Zuidoost gaan we komend jaar natuurlijk weer
organiseren. Velen denken dat deze alleen voor de jeugd georganiseerd wordt, maar
niets is minder waar. U bent van harte welkom om ook mee te lopen van 11 t/m 14 juni. U
kunt daarbij kiezen tussen afstanden 5-10 en waarschijnlijk ook 15 kilometer.

Wandelvierdaagse Amsterdam
In 2018 hebben we in bescheiden vorm de Vierdaagse van Amsterdam voor u
georganiseerd. In 2019 staat het weer op mijn verlanglijst! Graag zal ik het weer voor u
organiseren. Echter in verband met de omvangrijke organisatie is het nog niet helemaal
zeker of het gaat lukken. We houden u natuurlijk op de hoogte. De datum staat nog niet
vast. Afstanden die we voor u willen maken zijn waarschijnlijk 10-15-20-25 km met
dagelijks een ander parcours. We houden u op de hoogte!

Groepswandelingen
Onze groepswandelingen gaan we niet meer organiseren in de vorm zoals we dat
gedaan hebben. We gaan met elkaar wat stappen zetten op de Nederlandse LAW’s,
Streekpaden e/o andere vaste routes. We hebben daarvoor nog geen programma
klaarstaan. In januari hoort u daar meer van. Houd onze website en Facebook-pagina
hiervoor ook in de gaten. Iedereen is welkom om mee te komen wandelen en vooralsnog
hebben we het plan om deze wandelingen kosteloos aan te bieden.

Diverse activiteiten
Naast al deze activiteiten blijven we natuurlijk actief voor verschillende organisaties, zoals
KWBN (o.a. Vierdaagsebegeleiding), Nacht van de Vluchteling en Nationale Diabetes
Challenge en gaan we weer trainingen geven. Kent u wellicht een bedrijf of organisatie
welke wel eens een workshop, trainingsprogramma of wandelreis met ons wil doen? Geef
gerust onze gegevens door!
En dan… natuurlijk… onze wandelreizen waren dit jaar een groot succes en we gaan het
komende jaar meer aandacht aan onze wandelreizen geven. Deze staan maar liefst 3x
op het programma.

Wandelreizen 2019
Sauerland (Duitsland) en Morvan (Frankrijk).
Meer over onze wandelreizen vindt u op onze website, maar dit willen we alvast aan u
kwijt:
Onze eerste wandelreis gaat naar het Sauerland en de boekingsperiode is per heden
geopend. Daarnaast hebben we voor u een kortingsactie. Bij boeking vóór 15
januari 2019 voor de wandelreis april/mei ontvangt u een mooie vroeg-boek-korting.
Zeker de moeite waard om naar onze website te gaan en de voorwaarden te bekijken!
De boekingsperiode voor de reis naar de Morvan start op 15 januari. Ook hier vindt u
uiterlijk vanaf die datum de prijzen en ook een kortingsactie op de website. Voor meer info
over deze reis en kortingsvoorwaarden: zie onze website.

Tot slot
Wandelsportcentrum de Verbinding en haar team wenst u prachtige, zinvolle feestdagen
en een sportief, mooi en gezond 2019.
Met warme 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!
Tips en ideeën voor onze nieuwsbrief kunt u sturen naar
communicatie@wscdeverbinding.nl
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