Nieuwsbrief 5
Beste wandelvrienden
Beste wandelaars, het gaat weer beginnen.
Nog een paar dagen en de 103e 4daagse van Nijmegen is
weer een feit en kunnen we weer 4 dagen genieten van
Nijmegen en omgeving.
U zult ook dit jaar weer versteld staan van het
enthousiasme elke dag van de bezoekers langs de route.
Duizenden en duizenden mensen zult u elke dag zien.

De wandelaars die hun button nog
niet in bezit hebben kunnen deze alsnog op dag 1 bij onze
verzorgingspost in Bemmel ophalen.
Dag 1, is de dag van Oosterhout en Elst en Lent. In Elst kunt u
gratis een bekertje koffie drinken bij de post van de burgemeester, deze post staat midden in Elst rechts van de weg en is
bijna niet te missen.
Dag 2, wanneer u door Wijchen wandelt zult u misschien onze
oud-burgemeester Ina Adema links van de weg zien staan.
Dag 3, de dag van de zeven heuvelen is voor vele wandelaars weer de zwaarste dag,
waarom dat zo is, is voor uw schrijver van deze nieuwsbrief een raadsel.
Dag 4, de dag van Via Gladiola, het stuk terug naar het centrum van Nijmegen van
een kleine 10 km vanaf onze verzorgingspost in Malden is één groot feest. Probeer
hier zoveel mogelijk van te genieten.
Onze mensen op de verzorgingsposten zijn er weer klaar voor en zullen er zorg voor
dragen dat u op onze post niets te kort zult komen.
Voor elke deelnemer van VEGHEL wandelt is er elke dag weer een broodje ham of
broodje kaas, koffie, thee, bouillon en een versnapering. Wanneer u vertrekt bij onze
verzorgingspost krijgt u ook weer een heerlijk flesje water mee voor het laatste stuk
van de wandeldag.
Tenslotte willen wij u 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.
Verder wensen wij u een hele fijne 103e 4daagse
van Nijmegen toe.
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