Nieuwsbrief 1
Wandelvrienden en
vriendinnen van
VEGHEL wandelt
Het nieuwe wandeljaar is ook alweer
volop gaande, en er kan weer overal
gewandeld worden in Nederland.
Veel wandelorganisaties bieden u de
mogelijkheid om te gaan trainen en om zo
voldoende voorbereid te zijn op de
komende 4daagse van Nijmegen die van
16 t/m 19 juli zal worden georganiseerd.
Wilt u ook eens een keertje buiten uw eigen woonplaats een mooie wandeling
maken, ga dan eens naar een georganiseerde
wandeltocht toe.
Kijk daarvoor maar eens op de wandelkalender van de
KWBN. Er is ruim voldoende keuze voor wandeltochten in
de buurt van uw woonplaats.
Op maandag 4 februari kunt u zich vanaf 10.00 uur weer
aanmelden voor de 103e 4daagse van Nijmegen. De
aanmeldperiode loopt tot vrijdag 22 maart 17.00 uur.
Op onze website, VEGHEL wandelt, op de link ‘Aanmelden’ kunt u zich
aanmelden vanaf nu.
Leest u voor alle zekerheid voordat u zich aanmeld even de voorwaarden voor
deelname bij VEGHEL wandelt.
De kosten voor deelname bij VEGHEL wandelt in 2019 zijn gesteld op €
15,00 per persoon. Ook dit jaar geven wij géén polo uit.
Er kan ook dit jaar alleen via de bank de bijdrage van € 15.00 voor deelname
bij VEGHEL wandelt betaald worden, u krijgt daarvoor bij de aanmelding
informatie over.
Het rekeningnummer van VEGHEL wandelt is:
RABObank: Veghel-Uden NL 03 RABO 0169198847
Het aanmelden bij VEGHEL wandelt is ook wat eenvoudiger gemaakt.
Digitaal aanmelden gebruik deze link; aanmelden bij VEGHEL wandelt
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Onze 4 verzorgingsposten staan net zoals in 2018 op ongeveer dezelfde
plaatsen.
 Dag 1, Bemmel, De plak 57, de post staat direct na de samenkomst
van alle afstanden rechts van de weg.
 Dag 2, Beuningen, de post staat op de Hoge Waldstraat 1 D op een
oprit van een woonhuis rechts van de weg.
 Dag 3, Berg en Dal, onze post staat op de Zevenheuvelenweg 48,
rechts van de weg.
 Dag 4, Malden, Rijksweg 207, staat de post weer op de oude bekende
plaats rechts van de weg.
In 2019 zullen we de
aanduidingen duidelijker
proberen te gaan maken zodat u
onze verzorgingsposten zeker
niet hoeft te missen. Meer
hierover kunt u vinden op de
website.
Kijk in elk geval voor het laatste
nieuws over VEGHEL wandelt
regelmatig op de website van
VEGHEL wandelt.
Voor het laatste nieuws over de
4daagse van Nijmegen raadpleeg
daarvoor de 4daagse website.
De reglementen van 2019 en de
inschrijfperiodes staan nu op de
website. Kijk daarvoor even op
Inschrijven.
Wij willen u ook verzoeken om
indien u om e. o. a. reden bent
gestopt met de 4daagse dit even
door te geven aan Anja Maurix.
Tel.nr. 06-27268177 of even
berichtje te sturen naar: Anja,
onze mensen hoeven dan op de
post niet te blijven wachten.
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