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Groepswandeling nieuwe stijl!
Zoals eerder aangekondigd hebben we de groepswandelingen gewijzigd. Dit jaar gaan
we bestaande wandelpaden (LAW/Streekpaden e.d.) bewandelen. Geniet van al het
moois dat Nederland biedt en maak gelijk uw trainingswandeling.
In februari beginnen we met het NOORD-HOLLANDPAD.
Data: 19 & 20 & 21 februari.
We beginnen bovenaan op Texel.
We maken een eigen indeling in de etappes en lopen per dag zo’n 25 km.
Etappe 1: Vuurtoren bij Robbengat Texel - De Cocksdorp - De Waal - Den Burg : ±24,6
km
Etappe 2: Den Burg - TESO Veerboot - Den Helder Zuid (NS-station) : ± 22,4 km (plus 4,6
km varen)
Etappe 3: Den Helder Zuid (NS-station) - Julianadorp - Anna Paulowna station NS : ±
28,4 km
Zin om 1, 2 of 3 etappes mee te lopen? We plannen dat we dagelijks starten rond 9.30
uur. De indeling van etappes is vooruit altijd bekend, zodat u kunt aanhaken waar en
wanneer u wilt.
Deelnamekosten: GEEN. We lopen waar mogelijk in standaardsnelheid (5 á 5,5 km).
Graag rekening houden met deze snelheid, zodat u, indien u dit wenst, bij de groep kunt
blijven.
U regelt zelf vervoer naar de startplaats en huiswaarts en eventueel overnachting(en).
Laat via het speciale formulier op onze website even weten dat u met ons meeloopt. Geef
daar ook even aan welke etappe(s) u mee gaat lopen. Wij houden dan rekening met uw
komst. Meer informatie vindt u binnenkort op onze website op de pagina Streekpaden en
LAW’s.
5 & 6 & 7 maart vervolgen we met weer 3 etappes, in totaal weer zo’n 80 km.
Etappe 4: Den Oever (Busstation/VVV)- De Haukes - Kolhorn (bushalte) : ± 29,4 km
Etappe 5: Kolhorn (bushalte) - Obdam (station NS) : ± 22 km
Etappe 6: Obdam (station NS) - Akersloot (veer Westdijk-Schouw) : ± 28,4 km

Goede doelen
Op onze website hebben we de pagina “Goede Doelen” aangepast.
Nieuw is dat we kortlopende goede doelen op gaan nemen. De eerste is al bekend.
Wij gaan lopen voor een ernstig zieke jonge vrouw uit Noord-Holland. Sponsor ons met
de te lopen kilometers van het Noord-Hollandpad of stort direct op geef.nl en help haar
naar een kans op genezing. Lees hier het verhaal van Louise.
Hoe kunt u helpen?
Sponsor ons bij onze wandeltochten op het NOORD-HOLLANDPAD. Om te beginnen de
eerste 3 etappes en/of eventueel aansluitend de volgende etappes.
U kunt bijvoorbeeld een bedrag per km (bijv. 10 cent) of een willekeurig bedrag
overmaken. Alle beetjes helpen en er is haast geboden!
OF LOOP MEE EN LAAT U ZICH SPONSOREN DOOR FAMILIE EN VRIENDEN
Stort het sponsorgeld op de rekening van Stg. WSC De Verbinding IBAN NL66 RABO
0103 301054 onder vermelding van “Lopen voor Louise” en wij zorgen dat het geld in de
week na de etappes bij Louise terecht komt. Geef haar een kans te overleven!

Wandelreis Sauerland
Ga 5 dagen mee naar ons “vaste plekje” in het Sauerland.
Sluit u aan bij het reisgezelschap en trek de stoute schoenen aan. Of u nu lekker
ontspannen in de natuur wilt lopen of wat kracht wilt opdoen in de benen, u bent van
harte welkom!
We wandelen hele of naar keuze soms halve dagwandelingen. Wanneer gaan we?
April/mei!
Voor de reis van 28 april t/m 2 mei zijn (op dit moment) nog een aantal plaatsen
beschikbaar. Deze 1e reis gaat zeker door!
Voor de 2e periode (2 mei t/m 6 mei) kunt u ook nog boeken. Hierbij zijn nog ruim
voldoende 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 tijdens de wandelingen,
bustocht ter plaatse, boottocht op een nabij gelegen meer, 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!
Meer informatie over de reis in april/mei vindt u op deze pagina op onze website.

Wandelreis Morvan 17- 25 augustus
We gaan weer naar Frankrijk, Bourgondië! We hebben een superleuk hotel gevonden
waar wij de gehele reis zullen overnachten. Dit mag u niet missen, we gaan van 17 t/m 25
augustus een fantastische zomervakantie beleven in de Morvan!
We gaan dagelijks met elkaar op pad en genieten van de gastvrijheid in dit leuke plaatsje
in de buurt van onze wandelingen. En u kunt hierbij weer van een aantrekkelijke korting
gebruik maken. Bij boeking (en volledige betaling ineens) voor 1 maart 2019 zijn
geen boekingskosten verschuldigd en ontvangt u daar bovenop een korting van €
50,00!!
Kijk op onze website naar de beschrijving van deze fantastische reis! Per dag kunt u daar
de routes bekijken en alvast in de stemming komen! De reis boeken kan vanaf nu. Wacht
niet te lang. Ook voor deze reis hanteren wij een deelnemerslimiet. Voor meer info over
deze reis en kortingsvoorwaarden: zie onze website.
Nb: wij zijn geen commerciële organisatie en proberen de reizen zo voordelig mogelijk
aan te bieden. Eventuele prijswijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren zijn het
gevolg van hogere kosten voor onze organisatie.

Programma weekendwandeltochten
Onze weekendwandeltochten 2019 tot aan de zomer op een rijtje
6 en 7 april: Gooise Lente Wandeltocht
Hiervan maken we een 2-daags evenement! U kunt zelfs overnachten bij De Drie Dorpen.
Loopt u gratis mee? Zie voor alle details de pagina van de Gooise Lente Wandeltocht.
Inschrijven kan al!
11 en 12 mei: Lente Zonnestralen
We gaan naar een nieuwe startlocatie en zijn het parcours nog volop aan het bouwen!
Blijft u ook op de locatie slapen? Voor informatie zie onze website.
29 en 30 juni: Stichtse Vecht & Plassen
Doen we weer eens een 2-daagse met verschillende richtingen en tot aan 50 km?! Wij
hebben er zin in! Neem gerust een kijkje op de pagina van deze wandeltocht.

Tot slot
Ik wens u van harte mooie wandelmomenten voor de komende tijd.
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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