NIEUWSBRIEF mei 2017
Beste wandelaars,
Het wandelseizoen 2017 is volop in beweging richting de 101ste 4DAAGSE van Nijmegen. Met ruim
51.000 aanmeldingen is het maximum van 47.000 wandelaars ruim overtekent en moest er geloot
worden. Het wandelvirus blijft toeslaan!
Ook VEGHEL wandelt is volop bezig om het de wandelaars tijdens de 4DAAGSE weer helemaal naar
hun zin te maken. Een aantal vaste vrijwilligers is na de laatste 4DAAGSE gestopt. Maar gelukkig
staat er ook dit jaar weer een enthousiast team op de verzorgingsposten, het belangrijkste
onderdeel van onze activiteiten op de vier wandeldagen.
De verzorgingsposten worden dit jaar bemand door Henk en Anja Maurix, Hans en Francien
Verheijen, Willy en Ria de Poorter, Maria Kalis en Jan van Hommel.
De dag van Elst
Anders dan we jaren lang gewend zijn, gaat de route de 1e dag andersom, van Nijmegen naar
Oosterhout, Elst, Bemmel en via Lent terug naar Nijmegen. Daarom hebben wij een ander plaats
moeten zoeken voor onze verzorgingspost. Deze bevindt zich wederom op 10 km vóór de finish,
maar nu in Bemmel. Ca. 150 meter nadat de 3 afstanden bij elkaar zijn gekomen op bij het eerste
woonhuis aan de rechterzijde van de weg aan De Plak.
Op de andere 3 wandeldagen staan wij op de bekende plaatsen in Beuningen/Hogewaldstraat,
Groesbeek/Zevenheuvelenweg en Malden/Rijkstraatweg.
De kosten voor de verzorging en de polo 2017
We hebben een aantal jaren kunnen profiteren van op de opbrengst van de Bevrijdingstocht, die
we in 2014 samen met OLAT hadden georganiseerd. Maar nu komt de bodem van de kas in zicht,
waardoor we genoodzaakt zijn om de kosten voor de verzorging en de kosten voor de polo aan te
passen. Helaas, maar alleen zo kunnen we jullie de gewenste service blijven bieden.
 Verzorging, met elke dag een vers gesmeerd broodje € 15,00
 Idem + een polo  € 30,00. Een extra polo kost  € 15,00
AANMELDEN en betalen

 Via de website www.veghelwandelt.nl
 I.v.m. het bestellen van de polo’s is aanmelden en betalen mogelijk tot
vrijdag 2 juni a.s.
2e Informatieavond
De 2e informatieavond is op woensdag 28 juni in Café-zaal ”De Stapperij”, aanvang 19:30 uur.
Door vakanties kan het programma mogelijk later worden toegezonden, maar u kunt het volledige
programma altijd op de website www.veghelwandelt.nl vinden. Excuus voor het ongemak.

Uitreiken van de polo’s 2017 en de buttons 2017
Zowel de buttons VEGHEL wandelt 2017, alsook de polo’s VEGHEL wandelt 2017 worden aan het
einde van deze 2e informatieavond uitgereikt.

Let op!
Wordt de button VEGHEL wandelt 2017 niet opgehaald in Cafe-zaal ”De Stapperij”, dan kun je
jouw button op de 1e dag bij de verzorgingspost in BEMMEL ophalen.

VEGHEL wandelt
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