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Utrechtse Herfstbossen
Deze wandeltocht is aanstaand weekend (12 en 13 oktober). Ondanks het feit dat we dit
keer met een heel klein vrijwilligersteam zijn, kunnen we u deze tocht toch aanbieden. De
routes voor de 33 en 40km wandelaars zijn hoogst waarschijnlijk niet gepijld, maar
vanzelfsprekend ontvangt u een duidelijke routebeschrijving! Bij voorinschrijving krijgt u,
op uw verzoek en na betaling, de GPX-route toegezonden.
De herfstpaden wachten weer op u en de paddenstoelen zijn in alle soorten en maten
aanwezig. De herfstkleuren zijn reeds in alle pracht aanwezig. Sta eens stil bij al dat
moois en ruik de herfst! Dit is echt een aanrader als u van natuurlijk wandelen houdt.
Alle gegevens op een rijtje
Datum: zaterdag 12 en zondag 13 oktober
Start/finishlocatie:
Brasserie La Forêt/RCN Het Grote Bos
Hydeparklaan 24
3941 ZK Doorn
Afstanden en starttijden
40 km (±38,7): 7.30 – 9.00 uur
33 km (±32,3 km): 7.30 – 9.30 uur
25 km (±25,6 km) : 8.00 – 11.00 uur
15 km (± 15,1 km): 8.00 – 13.00 uur
10 km (±11,0 km) : 8.00 – 13.00 uur
5 à 6 km (±5,5 km deels onverhard/±5,9 km nagenoeg geheel verhard) : 8.00 – 13.00 uur
Inschrijving ter plaatse of bij voorinschrijving tot donderdag 10 oktober, 21.00 uur
Meer informatie vindt u op onze website.

Wandelvakantie Duitsland
7-daagse wandelvakantie Sauerland - 2 t/m 8
november 2019
In de vorige nieuwsbrief hebben we u al geattendeerd
op deze reis. We gaan in november weer op pad en
genieten 7 dagen op rij. En er zijn voldoende
boekingen om op pad te gaan. We hebben nog een
plaatsje op indeling vrij voor 1 dame en daarnaast
nog enkele 2-persoonskamers beschikbaar. Meer
informatie vindt u op onze website.

Wandelreizen 2020, wat gaan we doen?
In november en december gaan wij voor u
naar Frankrijk om nieuwe routes te maken.
We hebben in Frankrijk weer een nieuwe
overnachtingslocatie gevonden in de Morvan
waarvan wij vinden dat deze helemaal top is!
We huren een pand en hebben het rijk
alleen voor onze groep. Binnen zijn gezellige
ruimtes en buiten een fijn terras, zwembad,
buitenkeuken enz. Naast de ons nu al
vertrouwde routes bouwen we er een aantal
bij, waaruit wij 1 of 2 weken lang kunnen
kiezen.
We gaan een programma voor u maken,
waarbij u kunt wandelen en relaxen en uw (wellicht niet wandelende) partner het ook leuk
vindt om mee te gaan. Dat betekent nieuwe routes en activiteiten en dat gedurende 1 of 2
weken in augustus/september 2020.
Als onze Franse ontwikkelreis voorspoedig verloopt, gaan we daarna eens aan de
Moezel kijken. Wellicht dat we daar volgend jaar (of het jaar 2021) ook met u naar toe
kunnen gaan.
Zoals u leest, 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 met u op reis gaan met als doel samen een fijne tijd te
beleven. Voordat wij u meenemen, hebben we zelf de omgeving vaak meerdere keren
verkend en de routes gemaakt. We houden u op de hoogte via onze website.

Programma 2020
Hierbij op verzoek nog eenmaal ons wandelprogramma voor volgend jaar.
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 eerstvolgende wandelactiviteit
Van 2 t/m 8 november onze 7-daagse wandelvakantie naar het Sauerland.

Tot slot
Tot slot wenst het team van WSC De Verbinding iedereen van harte een mooi, sportief
najaar en heerlijke wandelwinter 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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