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Welkom!
Afgelopen maand vertelde ik dat wij een aantal nieuwe leden en functies hebben binnen het
bestuur. Wij zijn inmiddels begonnen en stellen ons graag aan jullie voor.
In deze editie zijn dat Roy Hayward en Herman Boston. Ja dat klinkt bekend, maar beide hebben
een nieuwe rol in het bestuur.

Bestuurs brief: wandelaars vertegenwoordiger
Naar aanleiding van de informatie opgenomen in de ‘bestuurs notulen' van September 2012, leek
het ons passend heb bestuur uit te breiden en jullie over de verantwoordelijkheden te informeren.
De grootste verandering is het aanstellen van een aanspreekpunt voor de huidige leden van de
BDWF om wandelen-gerelateerde problemen aan de orde te stellen, anoniem indien gevraagd,
zodat problemen namens u in de vergaderingen van het bestuur eerder besproken kunnen
worden. Dit betekent niet dat leden niet naar andere bestuursleden kunnen, maar maakt het wel
eenvoudiger.
Dit bestuurslid is ook verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van onze feedback formulieren en verslaglegging aan het bestuur en de leden als een samenvatting van de feedback iets waar ik zeer vertrouwd mee ben.
Wij kijken eerst naar de belangrijkste actiepunten en zijn nu al met de andere punteb bezig,
Hier wordt ook jaarlijks verslag van gedaan tijdens de vergadering op maandag in Nijmegen.
Ik zie er erg naar uit om deze rol op mij te nemen.
Roy Hayward.
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Welkom - vervolg
Bestuurs brief: secretaris
Sinds de oprichting van de British-Dutch Walking Fellowship (BDWF) in 2004, toen het bestuur
bestond uit Trevor Day als voorzitter, Doug Davidson als secretaris Linda White als First Aid Coordinator als Bob Gutteridge als evenementcoordinator, ben ik jullie penningmeester geweest. Na
acht jaar is het tijd voor verandering en toen katie aangaf deze rol op zich te willen nemen was ik
hier erg blij mee.
John Nicholson is de penningmeester van de groep en ik weet dat hij goed werk zal doen voor de
club en haar leden
Bij het opzetten van het nieuwe bestuur komt heel wat verandering kijken. Er is meer nadruk op
lidmaatschap gelegd en op het voldoen aan uw behoeften
Er zijn tal van documenten en formulieren die moeten worden bijgewerkt met name de Grondwet
en de regels. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat het werk wordt gedaan. Coördinatie van
deze werkzaamheden kost tijd maar gaat lukken.
Lidmaatschap en toepassingen formulieren voor het komende jaar Nijmegen ontvangt u binnenkort en ik zie u graag weer terug in Swindon en in Nijmegen, mijn tweede huis.
Vriendelijke groeten,
Herman Boston
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Nederlandse website
Wij willen onze zuster website bij jullie bekend maken: www.bdwf.nl. Je vindt hier alles wat je nodig hebt en dat allemaal in het Nederlands. Neem een kijkje en laat ons weten wat je ervan vindt!
Wij willen Cindy bedanken voor alle uren die zij heeft gespendeerd aan vertalen van alle teksen
en het opzetten van de site samen met Katie!

Ongewilde T-shirts
In 2012 hebben wij besloten niet langer gratis shirts te geven aan nieuwkomers. Het is te duur
voor de club. Zij moeten deze nu kopen. Van ons de vraag aan oude leden shirts aan ons terug
te geven zodat wij deze kunnen gebruiken voor nieuwe leden om hen te kunnen herkennen bij de
rustposten.
Wanneer je dat zou willen kun je contact op nemen met Herman 07936 390500
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BDWF Gala Ball
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Sponsor ons!
Ik heb in mijn jaarverslag beloofd dat ik evenals mijn rol als eerste hulp, ik mijn focus zou leggen
op fondsenwerving. Dit is natuurlijk hard nodig vanwegehet verlies van veel van onze eerstehulpuitrusting.
In een moment van complete waanzin, heb ik besloten om een 24-uurs continu 200 km gesponsorde tocht te wandelen, ja dat is de Vierdaagse van Nijmegen in één dag. Wij zullen wandelen
op een loopband en op de weg in en rond Frome.
Het evenement vindt plaats van 12:00 op zaterdag 17 November tot 12:00uur op zondag 18 November en kunt u de actie volgen, ons lijden delen en lachen op onze kosten door het volgen van
onze blog website. Als iemand langs wil komen en juichen, je bent zeer welkom. Hopelijk hebben
we ook een live stream beschikbaar, maar hier wordt aan gewerkt. Houd de website in de gaten
voor updates. Wees gerust we delen de foto's van elke blaren en hun behandeling, zodat u het
kunt voelen en uw wraak kunt nemen op het eerste hulp-team.
Door samen te werken de Wiltshire Raad kunnen wij alle schenkingen verdubbelen tot 10 pond
per sponsor. Kunt u ons alstublieft steunen op: https://localgiving.com/donation/bdwf en verspreid
het woord aan uw vrienden en collega's.
Waar wacht je nog op? Sponsor nu!
Bedankt
Gina Coltman
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Vergrendeling van pin?
Bezorgd over het verliezen van uw cijfer pin gekoppeld aan uw Nijmegen medaille of andere
herdenkingsmunten?
Hier is een uitstekende oplossing voorgesteld door een van onze leden:

Elke pin houder gewoon vervangt de push-op clips achter op het cijfer (op de Medaille 1e, 2e, 5e,
6e, 10e, 11e of 25) en is beveiligd met behulp van de inbussleutel. Voor getallen die 3, 4, 7, 8 en
9 enz. Check de prijzen op e-Bay en u zult zien dat deze ongeveer £4-£ 6 voor een pak van 12
kosten. Wij hebben grotere hoeveelheden van deze houders gekocht en zullen doorgeven voor
3,00 pond voor een pak van 12. Het geld gaat naar de club.
Dus waarom niet een pak te kopen voor jezelf of 12 pins delen met collega wandelaars.
We hebben deze beschikbaar in Nijmegen, of eerder indien gevraagd, maar met minimale porto
en verpakkingskosten.
Laat het me weten als je geïnteresseerd bent in het reserveren/kopen een van deze zodat ik kan
bekijken of ik meer moet kopen.
Roy Hayward wandelaars vertegenwoordiger
E-mail: roy.d.hayward@btinternet.com
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Spooky Spotted Cow!
De Spotted Cow, een restaurant in Swindon, vierde Halloween. Bijna 30 leden van de BDWF verzamelden zich op een vrije, wild en stormachtige nacht.
Kleine spinnen schitterden rond de tafelbladen en verschillende mensen namen deze mee naar
huis als souvenir. Iedereen kreeg een Goodybag bij aankomst. De zoetigheidzakken bevatte een
mengsel van snoep, sorbet flessen en/of speelgoed of geschenk, alsmede een exclusieve limited
edition BDWF-badge. Elke zak had een nummer en een truc. Sommige waren erg populair.
Laura Chapman die onlangs uit Disneyland Paris terugkeerde, nam een Mickey Mouse sleutelhanger mee! De prijs voor meest creatieve ontwerp ging naar Zoe Chapman.
Sandra Thompson won de mooie fles Glenfiddich Whisky en arme Peter James won de prijs
troostprijs opnieuw.
Frank (Coltman) heeft wat foto's gemaakt en wij hopen dat hij deze wilt delen.
Dank aan iedereen die kwam langs en ons gesteund heeft. Wij hebben £77 opgehaald via Localgiving: https://localgiving.com/charity/bdwf/project/spooky-spotty-cow-gathering.
Dank aan iedereen die kwam en we kijken uit naar het volgende evenement!
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Evenementen
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
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
Voor de mensen die ook graag in Engeland willen wandelen, neem contact met ons op.
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Nederlanders

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

1
4
6
8
9
11
19
22
23
26
29

14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29

Ron Richardson; Charlotte Williams
Tim Edwards; Colin Shelcott
Debra Bodman; Paula Bull
Daniel Markowicz; Joshua Harvey
John Sissons
Spike Elliott
Paul Shearman; Caleb Nankivell
Stuart Hook
Dave Newson
Phoebe Guthrie
Bernice Thorley; Stephen Marshall;
Thomas Webber
Jean Bobker
Kim Whitbread
Nigel Robinson
Craig Appleby
Nigel Lacey; Rebecca Nash
Anthony Chandler; Aidan Glennie
Kevin Poultney; Owain Ford;
Zoe Anderson; Paul Grosvenor
Matthew Burton
Chloe Dutton; Leah Davidson
Gordon Pacey
Brenda Layne
Natalie Shurmer; Alison Sinclair
Joseph Charles; Jotham Townsend
Len Sargeant; Michael Slater:
Marianne Le-Coyte

Sabine Hendriks
Henny Visser; Judith Boets
Theo Partouns
Frank Nieuwenhof; Angelique Nieuwenhof
Wiebe Van der Hoogt
Sjoerd Oosting
M Erhump
Jopie Elfrink
Jordy Wals
M van der Wetering
L Hartgers

Gefeliciteerd!
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British Dutch Walking
Fellowship

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.

56 Green Road
Swindon
Wiltshire
SN2 7JE

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 voor vrijdag,
30 November 2012. Bijdragen zijn altijd welkom.
Vergeet niet, ieder lid heeft een stem en dit is het
ideale medium om die te laten gelden
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Klein probleem:
U ontvangt deze mail omdat ik ervoor wil zorgen dat u alle informatie en maandelijkse Rambler van de Brits-Nederlandse
wandelen Fellowship (BDWF) ontvangt . Als u deze e-mail hebben ontvangen en wilt blijven op onze mailing lijst, stuur een
antwoord op deze mail voor het einde van November.
Mail Herman.
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