The Rambler-December 2013
British Dutch
Walking Fellowship

Wij wensen jullie allen
prettige kerstdagen!

Volume 85, Issue 1

Newsletter Date
Friday 6 December
2013

Contents
Page 1


Beste Kerstman,
Ik hoop dat jij en je rendieren blij zijn en
jullie warm kunnen houden met dit koude
weer!

Prettige kerstdagen

Page 2


Brief van de secretaries

Page 3
Ik ben erg netjes geweest dit jaar en vroeg
mij af of ik wat van deze lijst kan krijgen?



Wandelschoenen



Wandeltas

Aanmeldingsformulieren

Page 4
Een grote pot
goud!

Page 5 - 6

Sokken



Regenkleding
Een bijdrage voor de Vierdaagse

Page 7


Dankuwel x x

Wandelaarsvertegenwoordiger
rapporteert
Evenementen

Page 8


Jarig

Page 9

Wachten tot de Vierdaagse 2014:



Uitgever

200 dagen
Volume 85, Issue 1

www.bdwf.org.uk

Page 1

Aanmeldingsformulieren
Het is weer tijd om je in te schrijven bij de BDWF. De Nederlanders krijgen de aanmeldingsformulieren later toegestuurd. Het is een pakket met: lidmaatschapsformulier, aanmeldingsformulier,
kledingformulier en medisch formulier voor de Vierdaagse van 2014. Dit pakket wordt gemaild
door Herman.
Dit jaar hebben wij alle formulieren verbeterd, dus let goed op met het invullen. Dit geldt voor iedereen of het nu de eerste of de 98e keer is.
Dan kunnen we plannen maken voor de Vierdaagse 2014, De supportstaf moet hun formulieren
voor 31 December ingevuld terugsturen.
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Brief van de secreraris
Hallo leden,
Zo aan het einde van het jaar wil ik een aantal dingen tegen jullie zeggen. Voor mij was dit een
goed jaar.
Het BDWF team heeft hard gewerkt. Vele dank aan ons EHBO-team tijdens, de RAF Cosford in
April, RAF Lyneham 2 day walk en de trainingstochten in Swindon en het supportteam in Nijmegen en de wandelaars die ondanks de hitte goed hebben gepresteerd.
Ik hoop volgend jaar weer op veel nieuwe leden en terugkerende leden. Komend jaar hebben wij
een 40km team van 'Up North' dat wordt begeleid door Mick Abbott met daar in een aantal nieuwe gezichten.
Dit jaar ben ik Duke of Edinburgh (DofE) leider geworden en ik hoop dat een aantal van deze studenten komend jaar meewandelen. De studenten zijn super enthousiast en niet alleen voor de
trainingstochten, maar ook voor kerst. Als je op een school werkt zal je dit herkennen.
Tijdens het surfen op internet kwam ik de volgende vers tegen:
‘Christmas is full of shiny things that sparkle, gleam and glow; These holiday pleasures dazzle
us, and yet, deep down, we know… that Christmas has its special gifts, but our year-round joy
depends on the cherished people in our lives, Our family and Our friends’.
Alles wat ik wil voor kerst is iedereen ik mijn leven hebben, gezond en met veel liefde.
Veel liefde een knuffels voor iedereen.
Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar voor jou en je familie.
Herman Boston
Secretaris
Ps. Ik hoop jullie terug te zien in Nijmegen in 2014 met herstelde voeten
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Een grote pot geld!
Bedankt voor alle leden die de "Grow Your Tenner Scheme", hebben gesteund. Alleen al door
het betalen van het lidmaatschap of via andere wegen hebben we een verbazingwekkende
£595.06 opgehaald. Hier komst nog £147.50 bij en mogelijk ook uw donatie.
Als je je lidmaatschap betaalt via het lidmaatschapsformulier, vul dit dan in op je formulier. Zo
kan John Nicholson bijhouden wie heeft betaald.
Vind ons op http://localgiving.com/charity/bdwf.
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Wandelvertegenwoordiger rapporteert
De komende ramblers wordt aan de hand van de feedbackformulieren teruggeblikt op de
Vierdaagse van 2013.
Alle leden hebben het verslag van 2013 ontvangen. Ook is er een kopie gestuurd naar De Dennen. Herman heeft het via e-mail met de mensen van De Dennen besproken.
In deze artikelen worden iedere maand een of twee onderwerpen uit de evaluatieformulieren belicht.
Wij willen de tekortkomingen afgelopen jaren in de toekomst voorkomen.
Deze maand:
Schoonmaken van de slaapzaal in de sporthal
Dit is iets waar veel klachten over kwamen. Deels is dit ook onze schuld. Er lag teveel troep bij
de bedden. Schoonmaken was op deze manier niet mogelijk. Hierom heeft De Dennen besloten
niet schoon te maken.
De vuilniszakken waren vaak overvol en werden niet optijd vervangen.
Ook andere jaren lag er veel troep. Zo is er afgelopen jaar en portemonee als gestolen
aangegeven, maar deze werd later tussen de troep teruggevonden.
Wij willen je vragen om je troep op te ruimen en volle vuilniszakken te vervangen.
Dit voorkomt een hoop escalatie met De Dennen.
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Wandelvertegenwoordiger rapporteert (vervolg)
Bereid je de avond van de te voren voor. Leg je spullen klaar voor de volgende dag en zorg dat
alles netjes is. Leg je spullen voor je naar de bus gaat op je bed. Dit maakt het voor de
schoonmakers eenvoudiger om alles schoon te houden.
De grote troep in de sporthal maakte het voor het vertrek naar huis lastig om alle spullen terug te
vinden. Ruim je spullen op tijd op. Zo kan de bus ook optijd vertrekken.
Het bestuur wil iedereen bedanken die is achter gebleven toen de bussen vertrokken en hebben
geholpen met opruimen.
Help ons om jou te helpen. Doe wat wij van je vragen en als er iets is, kom dan naar het kantoor
toe.
Roy Hayward
Vertegenwoordiger wandelaars
Mail: walkerliaisonbdwf@gmail.com
.
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Forthcoming Events 2014:
De BDWF richt zich op de Vierdaagse van Nijmegen. Het bestuur bekijkt elk jaar aan welke
evenementen zij nog meer deel kunnen nemen. Zij kunnen helaas ook vanwege tijd en kosten
niet bij elke wandeltocht zijn. In Nederland zijn zij alleen bij de Vierdaagse. Maar je kunt natuurlijk
gewoon zelfstandig lopen. Om je een beetje te helpen hebben wij een lijst met een aantal wandeltochten in Nederland vermeld.
5 januari 2014
26e Winter Strand Duinwandeling, Wijk aan Zee
Afstand: 25 km, 20 km, 15 km, 10 km, 5 km
Inschrijven: bij aankomst
http://www.wsvdezwervers.nl/
11 januari 2014
Snertwandeltocht, Doetinchem
Afstand: 25 km, 15 km, 10 km, 6 km
Inschrijven: bij aankomst
http://www.ymcadoetinchem.nl/
25 en 26 januari 2014
PWN wandelmarathon van Egmond, Egmond aan Zee
Afstand: 10,5 of 21,1 km
Inschrijven: vanaf 17 september
http://www.pwnegmondwandelmarathon.nl
Wij hebben alleen de grotere evenementen genoemd. Elke week kan je wel ergens een minder
bekende wandeltocht vinden. Hiervoor kan je kijken op:
http://www.wandelkalender.nl en http://www.wandel.nl/wandelagenda
Voor de mensen die ook graag in Engeland willen wandelen, neem contact met ons op.
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Jarig
Engelsen

Nederlanders

1
2
3
4
6
8
9

3

10
11
12
13
15
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

Ann Oliver; Penny Greenman
Vincent Charles
Jeff Hurley; Peter James
Leon Hooper
Barney McAlister; Matthew Wroe
Judith Edwards; Joshua Birchall
Colleen Hammersley; Doug Davidson;
Chris Haynes
Christopher Bolton; Gabriel
Heppenstall-Harris
Susan Tuck; James Roome
Almuth Prowse; Shirley Brown;
Alex Moss; Harry Bohn
Garry Solomon
Stephen Adams
Mary Keane; Fay Mabel
Martin Dean
Paul Mutton
Debbie Dumelow
David Paynter; Emily Taylor; Shelby
Ashmore
Helen McAlister; John Bye;
Russell Elliott; Charles Delamere
Colin Oyston; Amy Waites; Trudy Lillis;
Jonathon Clover; Rose Smith
Rachel Perry
Christine Dalton; Simon Jewers
Sue Gray; Suzi Bansenga;
Madelaine Lee
Gillian Mogg
Les Laydon
Phil Morehen; Oliver Wyer

4
5
7
9
10
16
20
21
22
23
26
28
29
31

G Kersten; Susan Cobb; Frans Vernooy;
Isis du Croix
Diny van Heeckeren-Meiberg;
Michael Vlietstra
Peter van Alten
Els Blankenstein; Bart Vogels
Hein Ubachs
Raymond Kievit
Jan Weijmer
Trudy Esser
Christian Bos
JWJ Klein
Angelique Van den Berg
P Braat
C Joosten
Nellie De veer Van Venrooy; M Van Noord;
Erik Metselaar
Milanka Terlou-Markovic

Gefeliciteerd!
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British Dutch Walking
Fellowship

De British Dutch Walking Fellowship (BDWF) is opgericht uit de BT Nijmegen group in 2003. Het is een
non-profit groep. Iedereen van 12 jaar of ouder kan
lid worden.

Katie Elliman
26 Blake Court
Trowbridge
Wiltshire

Wij willen jou als lid informeren over de groep en
houden de goede relatie tot stand.

BA14 8WE
Mobile: 07763026369

Als je nieuws hebt voor in de Rambler kan je dat
voor vrijdag 27 december 2013 bij Katie.

E-mail: info@bdwf.org.uk

Jullie inbreng is welkom. Ieder lid heeft een mening
en dit is de ideale manier om die te laten gelden.

Katie Elliman
Uitgever
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