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In deze nieuwsbrief
Wandelvakantie Sauerland november 2019
Programma volgend jaar

Een doorlopend wandeljaar met nieuwe activiteiten
Een nieuwsbrief wat kleiner en korter dan gebruikelijk. Toch is er wel weer wat te melden!
We gaan de wandelgroepen uitbreiden en starten met Fitstap. Dit is een 12-weeks
leefstijlprogramma met iedere week 1 groepstraining en 2 zelfstandige
trainingsmomenten. Zowel lichaam als geest staan centraal. Naast wandelen is er ook
aandacht voor mental coaching, voedingsadvies en “cognitieve fitness”. Op onze website
gaan we daar binnenkort een aparte pagina aan wijden.We gaan binnenkort van start in
Amsterdam en Doorn en wellicht volgen er meer locaties.
Zoals gewoonlijk benoemen we in de nieuwsbrief ook de eerstvolgende activiteiten. Op
onze website vindt u daar meestal meer informatie over. De komende periode zullen we
alle ontbrekende gegevens aanvullen, zodat u onze website binnenkort kunt raadplegen
om uw informatie te vinden.
Het programma voor volgend jaar staat inmiddels ook op de website. Zoveel als mogelijk
gaan we die de komende tijd ook aanvullen met de relevante gegevens. Wat er nog niet
uitgewerkt op staat, is nog in voorbereiding en daarover kunnen we op dit moment nog
niet veel meer vertellen. U merkt dat doordat de link naar het onderwerp nog niet actief is.
Raadpleegt u regelmatig onze website.

7-daagse wandelvakantie Sauerland - 2 t/m 8 november 2019
Dit mag u niet missen! Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor een ongelofelijk lage “alles inclusief” prijs.
Ga mee naar het fantastisch gastvrije Sauerland.De
prachtige omgeving, de afwisselende wandelingen,
de gezelligheid in het hotel, de goede bereikbaarheid
en het gevarieerde programma, ook nu weer is dit
precies wat u zoekt. In november 2019 gaan we weer
op pad en genieten. Dit keer hebben we kunnen
regelen dat we 7 dagen in ons hotel terecht kunnen
en we hebben daar een aantal comfortabele kamers
gereserveerd. De wandelingen hebben we natuurlijk zoals altijd zelf samengesteld en
uitgewerkt.
Meer informatie vindt u op onze website.

Wandelreizen 2020
We gaan door met kleinschalige reizen voor u te
ontwikkelen. We horen van onze gasten dat onze
reizen laagdrempelig, ongedwongen en gezellig zijn.
We houden rekening met onze gasten en horen dat
we onderscheidend zijn in onze begeleiding.
Ongetwijfeld komt dat omdat wij samen met u op reis
gaan met als doel u een fijne tijd te bezorgen. Voordat
wij u meenemen, hebben we zelf de omgeving vaak
meerdere keren verkend en de routes gemaakt.
Soms (deels) overgenomen van een bestaande route,
vaak ook een parcours bestaande uit bekende en onbekende paden. Alvast wat meer
informatie? Ga vanaf ongeveer half oktober naar onze website voor uitgebreide
beschrijving van onze wandelreizen 2020. We kunnen alvast verklappen dat de reizen
naar de Morvan zijn aangepast Nieuwe locatie, extra wandelroutes en een ander
reisconcept met meer activiteiten! Plus de mogelijkheid te kiezen voor 1 week of 2
aaneensluitende weken met verschillende parcoursen! Daarnaast zijn we bezig met meer
wandelbestemmingen in Duitsland. We houden u op de hoogte!

Programma 2020
Het programma van volgend jaar staat voor het grootste gedeelte vast, maar blijft in
ontwikkeling.
14 april t/m 20 april - WANDELVAKANTIE DUITSLAND
Sauerland
9 + 10 mei - LENTE ZONNESTRALEN
Baarn
26 t/m 29 mei 2020 - Avondvierdaagse Amsterdam Zuidoost
Amsterdam Zuidoost
27 + 28 juni - STICHTSE VECHT & PLASSEN
Loenen a/d Vecht
29 augustus t/m 5 september - WANDELAVONTUUR BOURGONDIE (Deel 1)
Bourgondië/Morvan
5 t/m 12 september - WANDELAVONTUUR
BOURGONDIE (Deel 2)
Bourgondië/Morvan
3 + 4 oktober - UTRECHTSE HERFSTBOSSEN
Doorn
31 oktober t/m 6 november - WANDELVAKANTIE DUITSLAND
Sauerland
Samenwerking met anderen - een groeiend besef - om u van dienst te zijn
We worden steeds vaker benaderd door organisaties die zich bezig houden met wandel
gerelateerde zaken. Bijvoorbeeld collega-(wandeltocht)organisatoren. Wij hebben voor
deze collega’s al sinds we onze website hebben een speciale pagina gereserveerd.
Iedereen mag een verzoek indienen om daar geplaatst te worden. Wij hebben regelmatig
contact met verschillende media en leggen wel eens activiteiten vast met een filmpje
welke we op onze website zetten en op onze eigen FB-pagina’s delen.
Voor u als bezoeker van onze website, lezer van onze nieuwsbrief, volger van onze FBorganisatiepagina WSC De Verbinding en/of lid van FB-groep Wandelgroep de Verbinding
kan bepaald nieuws of bepaalde tips en/of ideeën heel handig of welkom zijn. We blijven
kijken naar mogelijkheden om voor u meer wandelnieuws te maken en te delen.
Zo geven we graag weer de tip voor het “Wandelmagazine”.
Hieronder in deze nieuwsbrief ziet u een banner van dit magazine. Wellicht de moeite
waard voor u!

Hét
vertrekpunt voor iedere wandelaar
Wandelmagazine is hét vertrekpunt voor iedere wandelaar. Van korte tot lange wandelingen,
van pelgrimstochten tot klompenpaden en van wandelingen in eigen land tot elders in
Europa. Wandelmagazine biedt inspiratie voor elke wandelaar op elk niveau. Je ontvangt 4
keer per jaar de mooiste wandelingen, inspirerende reportages en prachtige foto's thuis op
de deurmat.
1 jaar van ̶€̶2̶9̶,̶9̶5 voor slechts €21,50 + 2 cadeaus

Onze volgende wandeltocht
Op 12 + 13 oktober is de Utrechtse Herfstbossen wandeltocht vanuit Doorn. Kijk voor
meer informatie op onze website.

Tot slot
Tot slot wenst het team van WSC De Verbinding iedereen van harte een mooi, sportief
najaar toe.
Met hartelijke groet,
Monique Jansma-Vellinga
Stg. Wandelsportcentrum De Verbinding
Vindt u dat we goed bezig zijn, laat het gerust aan anderen horen. Mist u iets of ziet u
verbeterpunten, laat het ons weten.
Voor alle informatie over onze activiteiten kijk op onze website of volg ons op facebook
En/of word lid van onze facebook groep: Wandelgroep de Verbinding - Kom erbij!
Tips en ideeën voor onze nieuwsbrief kunt u sturen naar
communicatie@wscdeverbinding.nl
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