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Wandelvrienden en
vriendinnen van
VEGHEL wandelt
Het is nu begin maart en we hebben al veel mooie
wandeldagen gehad in januari en februari.
Diverse wandelaars van VEGHEL wandelt zijn ook al
op enkele wandeltochten onderweg geweest om hun eerste trainingskilometers te
maken. Kijk eens een keertje op de wandelkalender van de KWBN. Er is nog steeds
ruim voldoende keuze voor wandeltochten in de buurt van uw woonplaats.
Er zijn nu, begin maart, al meer dan 40.000 potentiële deelnemers aangemeld bij de
4daagse.
Op vrijdag 22 maart is de laatste dag dat u zich nog kunt aanmelden voor de 103de
4daagse van Nijmegen.
Er komen, ook nu weer, steeds meer (nieuwe) wandelaars zich aansluiten bij VEGHEL
wandelt. U kunt daar zeker ook weer bij zijn. Aanmelden kan dus ook nog steeds bij
onze organisatie. Leest u voor alle zekerheid voordat u zich aanmeld even de
voorwaarden voor deelname bij VEGHEL wandelt.
De kosten voor deelname bij VEGHEL wandelt zijn ook dit jaar € 15,00 per persoon
en er kan ook dit jaar alleen via de bank worden betaald.
Het rekeningnummer van VEGHEL wandelt is:
RABObank: Veghel-Uden NL 03 RABO 0169198847
Vermeld bij de betaling ‘deelname VEGHEL wandelt 2019’.
Op dinsdag 11 juni is er de bijeenkomst in ‘De Stapperij’ op de Bunders. Aanvang
19.30 uur en het vermoedelijke einde is circa 21.00 uur. Wij proberen er weer een
leuke avond van te maken en om aan het einde weer de buttons van 2019 uit te delen
aan de aangemelde deelnemers van VEGHEL wandelt.
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
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.

VEGHEL wandelt 2019

Nieuwsbrief - 2

Maart 2019

