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Registratieformulieren
Ja, Ik weet dat het de eerste pagina was van de laatste maand, maar ik wil je eraan herinneren
dat het nu het goede moment is om je formulieren terug te sturen.
De aanmeldingen voor de wandelaars beginnen binnen te komen. Als je graag bij het supportteam wilt, dat zit al vol. Voor de genen die zich afvragen waarom wij jullie dit zo snel achter
elkaar weer zeggen. Je kunt je al inschrijven voor de Vierdaagse zelf!
Ik zie jullie denken dat het voorlopig nog niet sluit en er dus geen haast is. Hoe eerder wij onze
mensen kunnen registreren hoe sneller wij alles kunnen regelen. Wij kunnen dan de bedden regelen en de catering reserveren. Dit kost tijd.
Het zal ons een hoop tijd schelen.
Wat handige informatie, overgenomen van de 4daagse website:
De registratrieperiode voor individuele deelnemers is gestart op 4 februari en eindigd op 5 april.
Deze is verdeeld in twee periodes. De eerste periode van 4 februari tot 1 maart, voor de mensen
die de afgelopen 96e vierdaagse succesvol hebben volbracht of geboren zijn in 2001.
De tweede periode start op maandag 4 maart en loopt tot 5 april. Ieder die wilt deelnemen, kan
zich dan inschrijven. Wanneer deze periode sluit en er en meer dan 46.000 inschrijvingen zijn,
zal er geloot worden onder de mensen die voor de eerste keer wandelen.
De mensen die in een team willen wandelen zijn gegarandeerd van een plek en hoeven niet deel
te nemen aan de loting. Als je deel wilt nemen in een team, neem dan contact op met Herman
Boston. Group Treasurer: treasurer@bdwf.org.uk
Herinneren jullie je de december editie nog? Howard vertelde hoe hij bij de groep is gekomen?
Ken vertelt nu hoe hij bij de groep is gekomen. Er is een gelijke naam in beide verhalen.
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BDWF T-shirts: Introductie van the ‘Cool T’
Verschillende leden hebben gevraagd of wij een extra shirt kunnen maken, net zo als New Balance dat ieder jaar doet.
The ‘Cool T’ is gemaakt door AWD (‘All We Do’) en kan je kopen naast je standaard kleding. Hij
is verkrijgbaar in oranje, groen en rood, in de maten, Small, Medium, Large, XL en XXL.
Het zijn luchtige shirts. Ze zijn gemaakt van high-tech polyester, en neemt weinig water op. Katoen absorbeerd 7% water en polyester en 0.4%. Katoen maakt natte kleding zwaar. Dus met dit
shirt krijg je het niet te warm en blijf je droog.
Wij zijn blij dat wij dit in onze collectie van 2013 zit. De kosten zijn £7.00.
Je kunt deze tot 31 mei bestellen.
Je kunt dit niet invullen op de formulieren die je toegestuurd zijn. Er komt een nieuw formulier
naar jullie toe.
Als je de standaard kleding wilt dan kan je de formulieren sturen naar:
E-mail – naar treasurer@bdwf.org.uk zet hier de kleur en maat neer en maak je geld over
naar: HSBC, met de “sort code: 40-43-35, op naam van: British-Dutch Walking
Fellowship, naar rekeningnummer: 01530682.
Vergeet niet je naam op het formulier te zetten.
Via de Post – naar John Nicholson 18 Poplar Close, Wimborne, Dorset BH21 1TL en vul dan
ook je kleur en maat in en maak het geld over.
Roy Hayward
Walker Liaison
E-mail: roy.d.hayward@btinternet.com
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Weblog - Johan Willemstein
Vrijdag 4 januari 2013
Het is alweer 2013!
Gelukkig Nieuwjaar! Voorspoed en gezondheid! En – waar mogelijk – heel veel wandelplezier!
En met z'n allen op naar de 97ste Vierdaagse! Deze eerste week van januari, en ook de volgende week, kenmerkt zich vooral door de grote hoeveelheid nieuwjaarsrecepties. In mijn agenda staan ontvangsten genoteerd in o.a. Elst, Heumen, Beuningen, Arnhem en bij de Provincie
Gelderland. Prima momenten om de contacten te onderhouden, maar vermoedelijk gaat het niet
lukken om overal aanwezig te zijn.
Als het over mijn agenda gaat, dan staat die al weer aardig vol. In januari op gesprek bij onze
hoofdsponsor New Balance, verschillende vergaderingen met het Vierdaagsebestuur, onze PRcommissie en het bestuur van de Vierdaagsefeesten. Bovendien staat er een eerste presentatie
van de plannen van de jubileumcommissie voor de 100ste editie in 2016 op de agenda. En
verder besprekingen met Omroep Gelderland, de burgemeester van Gennep, een vergadering
met de Hoofden van Dienst van onze vrijwilligersorganisatie en een bespreking met de militaire
delegatieleiders (Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland en Canada). En ik weet dat de agenda's van mijn collega-bestuursleden ook goed gevuld
zijn. Besprekingen met Defensie over de detailinvulling van de steunverlening, met vertegenwoordigers van civiele groepen over de regelgeving van 2013, met de accountant over de financiële jaarstukken, met het veiligheidsoverleg van Nijmegen en omliggende gemeenten, enz.
enz.
Intussen is de begroting afgerond en is het inschrijfgeld voor de 97ste Vierdaagse vastgesteld op
€ 50,- (2012: € 48,-). Zoals ons bestuurslid financiële zaken (Ab Schreurs) daarbij zei: "Dat is nog
onder de kostprijs". En zo is het ook. Want het zij nogmaals gezegd: We hoeven er niet aan te
verdienen! Het restant van de kostprijs wordt overigens gedekt door ons trouwe sponsoren.
De inschrijving start op maandag 4 februari om 00.00 uur. Op hetzelfde moment start ook de inschrijving voor het debutantenproject Via Vierdaagse. Hiervoor zijn 1500 plaatsen beschikbaar
dus hier geldt: Wie het eerste komt, die het eerste maalt! Voor alle andere belangstellenden zeg
ik net als vorig jaar: Blijf er niet voor wakker. Het maakt niet uit of je als eerste of als laatste inschrijft!
http://www.4daagse.nl/en/news/weblog-march-leader.html
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Ander nieuws
Kent iemand de British Walking Federation? Ik verwacht dat dit voor veel van jullie nieuw is. Kijk
eens wat ik wat ik vond op de homepage van hun website!

Op de foto staan: Dave Sutton en Anne Welburn Sutton
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Ander nieuws (vervolg)
Sluiting Pinnen – Update 2.
Wij zijn blij te kunnen vertellen dat de sluitingen uitverkocht zijn. Onze tweede bestelling is
gedaan. Dus als je alsnog geinteresseerd bent, hier het bericht nog eens.

Deze pin kan je eenvoudig plaatsen op je nummertje. Je kunt ze gebruiken op je 3, 4, 7, 8 en 9
en dan twee pin sluitingen voor nummer 12 en verder.
Check de prijs op e-Bay. Je vindt prijzen van £4-£6 voor 12. Wij verkopen ze voor £3.00. Het
geld gaat naar de club.
Waarom koop je geen pak en deel je ze met je vrienden?
Je kunt ze kopen in Nijmegen of ze door ons eerder naar je laten versturen.
Laat het mij weten als je geïnteresseerd bent.
Roy Hayward
Walker Liaison
E-mail: roy.d.hayward@btinternet.com
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Jullie brieven
Deze maand heb ik een aantal brieven van jullie ontvangen. Leuk om deze te lezen. Deze arriveerde met de post. Fijn dat er ook andere dingen dan rekeningen op de deurmat liggen!
Wake-Up - Camp Heumensoord
Benieuwd hoe de militairen van Heumesoord gewekt worden?
Wij hebben een filmpje van een van onze wandelaars gekregen — George Buxton.
Het ontbijt is van 03:00 tot 05:00 uur en het wekken om 03:00 uur elke morgen. Niet dat zij dan
nog in bed liggen? Wil je zien hoe zij gewekt worden? Kijk dan op Youtube en tik in: Wake-Up Camp Heumensoord.wmv
Nou, wie wilt er zo gewekt worden in de sporthal?
Bedankt George maar ik denk dat we er maar voor bedanken.
Roy Hayward
Walker Liaison
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Jullie brieven
Eerste ontmoeting met Trevor Day...vervolg
In tegenstelling tot Howard heeft Trevor mij niet gevraagd. Ik ben zelf naar hem toegegaan. Het
was 1995 toen ik meedeed met het TA Medics Marching Team. Wij waren gestopt in Cuijk op de
laatste dag, voor een lange optocht naar de finish.
Wij werden omgeven door andere militaire teams en ik herinner mij een groep mensen die een
BT T-shirt droeg. Erg opvallend tussen de militairen.
Ik heb 30 jaar bij BT gezeten en heb nooit van hun deelname geweten. I sprak Rolly, een van de
teamleden. Hierna stelde ik mezelf voor aan Trevor, die mijn gegevens opschreef.
Vanaf toen heb ik elk jaar met het team meegelopen.

Ken Redman
Iemand anders die zijn verhaal over de eerste ontmoeting met de BDWF wilt delen? Ik ben benieuwd naar jullie verhaal.
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Forthcoming Events 2012:
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.
30 maart
Wat: Kennedymars Sittard
Afstand: 60 km
Inschrijven: Via internet van 1 januari t/m 27 maart 2012
www.kennedymars.org
20 april
Wat: Bloesemtocht, Geldermalsen
Afstand: 8, 15, 25, 40 km
Inschrijven: vanaf december 2012
http://www.rodekruisbloesemtocht.nl/
In de nacht van 6 op 7 april
Wat: Fjoertoer op Teschelling
Afstand: 15, 21 of 42 km
Inschrijven: vanaf 13 december
http://fjoertoer.nl/
7-11 mei
Wat: Friese Elfsteden wandeltocht
Afstand: tussen de 28,5 km en 49,5 km
Inschrijven: vanaf 1 december 12
http://www.elfstedenwandeltocht.nl/
22 juli – zaterdag 27 juli
Wat: Strandzesdaagse van Hoek van Holland naar Den Helder
Afstand: totaal ca. 140 km (30, 18, 35, 20, 26 en 14 km)
Inschrijven: vanaf november 2012
www.strand6daagse.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
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Jarig
Britten

Nederlanders
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Brian Green; Cathie Burridge
Benjamin Biggs; Shaun Perry
Peter Gardner; Loren Fuller
Ian Shearer; Rachel Shirreffs;
Naomi Barton
Charlotte Rhodes; James Ferguson
Marc Best; Zak Westell
Emma Armitage; James Reynolds
Gareth Miles; Tom Ashdown;
Riannah & Danielle Gayle
Nigel Goodman
George Buxton; Stephen Wood;
Richard Courtney; Gabriella Rolfe
Tina & Teresa Blanpain; Emily Collins
George Langlands
Sean Phillips; Daniel Maggs
Daniel Foxwell
Pascal Munster; Matthew Cordas
John Robertson; Stefan Webster
Jean Robinson
Charles Shaw
Daniel Westlake; Tanya Newell
Robert Newton
Genevieve Williams; Toby Humphries
George Beecham; Colin Jarvis;
Janice Wainwright; Marie Dimaline;
Thomas Newbery
Moira Veitch
Chris Bexhill; Kristina King
Andrew Sprules

Lydia Boonen
Jozien Vercouteren
Wim Magnin
Ineke Mulder-Parmentier
Ria van Nunen-Meijs
Astrid Rooijen-jansen
Theo de Bruijn
Robert Vlietstra
Niek Rouschop
Jan Eggink
Henk Mounoury
Kim Lentjes
Coby Van Noord

Gefeliciteerd!
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British Dutch Walking
Fellowship
56 Green Road
Swindon
Wiltshire
SN2 7JE

The British Dutch Walking Fellowship (BDWF) is
in 2003 opgericht uit de groep BT Nijmegen. De
club heeft geen politieke of sektarische belangen, en is non-profit. Het lidmaatschap staat
open voor iedereen 12 jaar en ouder.
Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en
u op de hoogte houden.

Mobile: 07763026369
E-mail: info@bdwf.org.uk

Alle nieuwsitems worden opgenomen in de volgende nieuwsbrief. Heb je wat, stuur dat naar Katie voor Vrijdag 22 februari 2013
Jullie aandeel is altijd welkom. De Rambler is de ideale manier om dat te vertellen.
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Katie Elliman
Uitgever
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Vergeet niet je formulieren in te leveren!
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