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Gelukkig Nieuwjaar
Wij wensen alle wandelvrienden een
voorspoedig, gezond en sportief 2014!
Een nieuw jaar, een nieuwe naam en een nieuw
Goed Doel. Laten we er met z’n allen iets
geweldigs van maken!

Een triest bericht:
Op 3 januari j.l. is Bert van der Meer overleden.
Bert is bij ons bekend van Restaurant Bonaparte
in Ermelo waar hij en zijn partner André ons altijd zeer
gastvrij ontving tijdens de gezellige Nieuwjaarsbijeenkomsten. Verder was Bert ook vaak aanwezig bij de
uitstapjes van de RTF naar Valkenburg.
Als een bijzondere en vrolijke man met z’n speciale humor
zullen wij hem blijvend herinneren en zijn (gehakt)
balletjes van de Koningin creatie blijft onvergetelijk.

Wandelshirts
De nieuwe wandelshirts gaan volgende week
besteld worden en we gaan ervan uit dat alles begin
februari klaar is. We komen op een aantal van bijna
70 stuks. Bestellen kan nog tot maandag 6 januari
a.s. Omtrent de betaling volgt binnenkort bericht.
Voor degene die een blauw RTF Fleece jack hebben
kunnen wij een badge bestellen om RTF naam te
wijzigen in onze nieuwe naam. Kosten zullen
ongeveer Eur. 5,- zijn. Komen wij nader op terug.
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Wandelen
Het wandelprogramma staat in de “steigers” en we hopen het definitieve
programma deze maand te presenteren. Vooruitlopend hebben wij een
voorstel om een tweetal wandelingen voor deze maand te lopen waar
mogelijk meerdere wandelvrienden belangstelling voor hebben:


Zondag 12 januari a.s.
Groepsoefenwandeling 4-daagse van ’t Gooi
Aantal kilometers 16
Start 09.30 uur precies vanwege groep
Startlocatie: SV Laren 99,
Sportcomplex de Laarder Engh
Schuilkerkpad 1 - 1251 SC Laren.



Zaterdag 18 januari a.s.
Winterseriewandeling WSV WIEGO ( bij Kees en Inge )
Aantal kilometers 20
Start 10.00 uur
Startlocatie: Clubgebouw Schuttershof
Viandenlaan 7 - 4835 EG Breda

Wandelideeën:
Heb je zelf ook een idee voor een leuke wandeltocht bij jou in de
omgeving laat het ons weten. Misschien willen een aantal van onze groep
met elkaar wandelen in een nog onbekende omgeving.
( Cees Bijwaard heeft zeker een leuke tocht rondom Bergen )

NS-reizen:
Wie met de trein naar de startlocaties gaat kan
met een onderlinge afspraak gebruik maken van
Groepsretourkorting. Kosten zijn voor 4 personen
Eur. 49,- totaal en iedere extra meereizende is
Eur. 2,50 meer. Kopen kan tot t/m 31-03-2014 en
gebruikt worden t/m 31-05-2014.
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