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Beste wandelvrienden
Het aantal wandelaars wat zich heeft aangemeld
bij VEGHEL wandelt blijft enigszins achter.
En waar blijven de wandelaars uit Schijndel en
Sint Oedenrode?
U kunt zich tot 30 juni aanmelden bij VEGHEL
wandelt. Ga daarvoor naar de website en klik
links in het menu op de link ‘Aanmelden’.
Vul uw gegevens in en verstuur het formulier.
Vanaf hier kunt u zich ook, aanmelden.
Op dinsdag 11 juni organiseren wij een gezellige
bijeenkomst voor de deelnemers van VEGHEL
wandelt in café zaal ‘De Stapperij’,
De Bunders 3 in Veghel. Aanvang 19.30 uur.
U bent natuurlijk ook hierbij van harte welkom.
De koffie staat ook nu weer voor u klaar.
Aan het einde van deze bijeenkomst delen we de buttons van 2019
uit, zodat u weer herkenbaar bent bij onze posten.
Met behulp van een presentatie met PowerPoint lichten wij, waar
nodig, zaken verder toe.
Wie niet aanwezig kan zijn op deze avond kan op dag 1 alsnog bij
onze verzorgingspost de button ophalen. U heeft de button nodig als
identificatie dat u zich heeft ingeschreven bij VEGHEL wandelt.
Positief is dat zich nog steeds nieuwe wandelaars zich aansluiten bij
VEGHEL wandelt, niet alleen uit Veghel maar ook o.a. uit Uden,
Schijndel, Zijtaart, Haren, Veldhoven, Maria-Heide en Vorstenbosch.
Vanaf dinsdag 23 april is de herinschrijving weer open voor die
wandelaars die eerst waren uitgeloot. Er zijn hierdoor weer 2.183
wandelaars die opnieuw een kans krijgen om alsnog mee te kunnen
doen met de 4daagse van 2019.

Tenslotte willen wij u verzoeken om, indien u om e. o. a.
reden bent gestopt tijdens de 4daagse om dit dan 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
op u.
Verder wensen wij u een hele fijne 103e 4daagse van
Nijmegen toe.
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