w.s.v. Wipstrikkwartier

Juli/Augustus 2018

Opgave Trainingstocht Vierdaagses
Voor de trainingstocht
dient er opgegeven te
worden. Opgave dient
voor 3 juli te geschieden.
Opgave is bij Dineke,
middels telefoon 0384549530 of via de mail
dineke.benny@ziggo.nl

Opgave wandeltocht Schoonebeek
Voor de bustocht naar
Schoonebeek dient er
opgegeven te worden. Er
kan t/m 15 augustus
opgegeven worden.
Let op! De opgave voor
deze tocht is eenmalig
bij de redactie van het
clubblad middels:
redactiewkz@home.nl

Clubblad
Het eerstvolgende clubblad verschijnt medio augustus. Ondanks de zomer hopen we op voldoende kopij. Het sturen
van kopij kan tot 10 aug.
Het liefst per e-mail via
<redactiewkz@home.nl>

Nieuwsbrief
Zaterdag 7 juli, Trainingstocht Vierdaagses
Op zaterdag 7 juli staat de laatste trainingstocht gepland voor de
Vierdaagses. Uiteraard kan een ieder hier aan deel nemen en daarom
nodigen wij jullie graag uit om te kunnen trainen voor een vierdaagse of
gewoon voor de gezelligheid mee te wandelen.
We vertrekken om 08.00 uur vanaf ‘Het Wandelhonk’. De route van 43
km is uitgezet door Rini. Vooraf dient er aangemeld te worden bij
Dineke.

Di 10 t/m vrij 13 juli, Vierdaagse van Apeldoorn
Indien je meedoet en gebruik wilt maken van de verzorging van w.s.v
Wipstrikkwartier dan dien je uiterlijk voor 1 juli op te geven bij Jan Post.
<post.jan@versatel.nl>

Di 17 t/m vrij 20 juli, 4daagse van Nijmegen
Dit jaar is er geen verzorgingspost van w.s.v. Wipstrikkwartier.

Zondag 22 juli, Bijeenkomst deelnemers vierdaagse
Apeldoorn en/of Nijmegen
Ook dit jaar is er een gezellige afsluiting van de vierdaagses van
Apeldoorn en Nijmegen. Alle deelnemers worden uitgenodigd om tussen
14.00 en 16.00 uur, onder het genot van een drankje, terug te kijken op
hopelijk mooie en geslaagde evenementen. De locatie is weer “Het
Wandelhonk”.

Zaterdag 25 augustus, 62e Boortorenwandeltocht,
Schoonebeek
Op deze dag brengt de bus ons naar Schoonebeek voor de 62e
Boortorenwandeltocht. Inschrijven kan t/m 15 augustus bij Dineke. We
vertrekken vanaf de volgende opstapplaatsen.
09.00 uur Holtenbroek, hoek Mozartlaan/Bachlaan
09.15 uur Wipstrik, Ruyterplein
09.30 uur Zwolle-Zuid, winkelcentrum Sellekamp
Zie voor bijzonderheden hiernaast bij opgave wandeltocht
Schoonebeek.

Afmelden wandeltocht!
Indien u zich heeft opgegeven voor een wandeltocht en u kunt onverhoopt niet
mee. Wilt u zich dan tijdig afmelden zodat we rekening kunnen houden met de
mensen welke op een wachtlijst staan en met het vervoer naar de startlocatie.
Ook het afmelden dient te gebeuren bij Dineke!!

E-mailwijziging/afmelden 
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