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Beste wandelvrienden, 

 

Het is alweer even geleden dat de laatste Special Info uitkwam en in tussen is er veel gebeurd waarover valt 

te schrijven. Maar dat later! 

Allereerst wil ik de al eerder aangekondigde 1
ste

 komende WS78 tocht stevig onder jullie aandacht brengen. 

Na een relaxperiode van de Vierdaagse, nou ja die laatste een driedaagse en mogelijk een (wandel) vakantie 

in eigen land dan nu van start op  

 

3 september 2022 van uit Twello voor het “Klompenfeest wandeltocht”. 

 

Het bestuur wil ter compensatie vanwege Corona éénmalig een extra WS78 wandeltocht gratis aanbieden 

aan haar leden. Met deze wandeling is aansluiting gevonden met het lokaal en in de wijde omgeving zeer 

bekendstaande “Klompenfeest”. Tal van activiteiten maken daar deel vanuit en dit jaar voegt WS78 daar een 

wandeling aan toe. U kunt hier kiezen uit de volgende afstanden: 5 km., 12 km., 22 km.,  

34 km. en zelfs een 45 km.. Zoals aangegeven: WS78 leden betalen geen inschrijfgeld, maar krijgen wél de 

verzorging die ze gewend zijn: er is dus een soep-koffie-fruitpost. En een horecarust op de 30km; op de 45 

km zijn zelfs meerdere horecarusten onderweg.  

 

Er is enige verwarring voor wat betreft het digitaal inschrijven. WS78 leden wandelen deze dag GRATIS. 

Dat betekend dat u als lid niet digitaal kunt inschrijven omdat zo’n digitale module daarin niet voorziet. 

Maar u bent van harte welkom in Twello en WS78 wil graag uw aanmelding noteren. Doe dat dan via ons  

e-mailadres ws78.info@gmail.com of WhatsApp +31621118024. 

 

ZEG HET VOORT!!! 

 

Dan nog een reminder! Woensdag 7 september 2022, ALV te Maarn. 

 

Al eerder heeft u een vooraankondiging ontvangen met daarin de agenda. Wij verwachten een grote opkomst 

omdat er veel op het spel staat en belangrijke zaken aan de orde komen zoals b.v. een voorgenomen Statuten 

wijziging. 

Nog deze week ontvangt u alle documenten die van belang zijn voor de agenda van deze ALV 
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Tochten najaar 2022 

De volgende tochten staan voor het najaar van 

2022 op het programma: 

 

03-09-2022:  Twello: Klompenfeestwandeltocht 

(zie toelichting hieronder); 

15-10-2022  Zwolle: Zwolse zwerftocht; 

29-10-2022  Den Dolder: Dolderse Boschtocht; 

12-11-2022  Bussum: Gooi- en Eemlandtocht; 

26-11-2022  Dronten: Swifterlandtocht; 

10-12-2022  Harderwijk: de Zand- en 

Bosrandentocht. 

 

 

Vacature 

Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden, maar één 

ervan wordt ad-interim ingevuld. Daarom zijn we 

nog op zoek naar een kandidaat-bestuurslid. Ook 

hiervoor kunt u zich melden door een mail te 

sturen naar ws78.info@gmail.com met in de 

onderwerpregel: BESTUURSLID. Bij de overige 

bestuursleden kunt u informatie inwinnen wat er 

zoal bij komt kijken. Onze oproep is: Laat de 

vereniging niet in de kou staan en meld u zich 

aan! 

CREWleden gezocht! 

Op verschillende plaatsen in de organisatie is nu 

al aanvulling gewenst. Op de verzorgingsposten 

kunnen door de steeds maar ouder wordende 

“oude garde” nieuwe kandidaat crewleden 

ingewerkt worden. Ook op de “fruitpost” is 

ondersteuning gewenst. 

WS78 kan momenteel wel drie stoere mannen 

en/of vrouwen plaatsen die zich op een  

mountainbike als parcourscontroleurs tussen de 

wandelaars begeven. Zij zijn de ogen en oren van 

de organisatie die bij calamiteiten optreden.   
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