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Sneeuw!

British Dutch Walking

Zo af en toe sneeuwt het. Let op als je gaat
wandelen. We willen je graag terug zien in Nijmegen!
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Verkiezing bestuursleden
Elk jaar moeten de bestuursleden van de BDWF opnieuw verkozen worden.
Omdat de ervaring van de leden niet in een keer verloren mag gaan, worden er
elk jaar een aantal leden opnieuw verkozen en niet iedereen tegelijk. In 2015 zijn
dat:

Voorzitter, Marketing, Media and Membership (MMM) & Vertegenwoordiger
wandelaars
Op dit moment worden deze rollen vervuld door vacature (Voorzitter), Katie
Elliman (MMM) en Roy Hayward (vertegenwoordiger wandelaars). Katie zal haar
werkzaamheden verminderen en Roy zal afstand nemen van zijn functie. Het
bestuur heeft John Pryce en Cindy Snijders in de armen genomen om Roy en
Katie te ondersteunen.
Nominaties voor de functies kunnen voor 31 mei 2015 worden ingestuurd.
Als er maar één persoon genomineerd is voor een functie, dan wordt deze
automatisch verkozen. Zijn er meerdere personen, dan moet er gestemd worden.
Dit gebeurt op de laatste zaterdag van de week in Nijmegen. Je kunt dan tot 23
juli je stem uitbrengen.
De nominatieformulieren zijn te vinden op de website onder “bestuur”.
Als de deadline voor de nominaties is gepasseerd en we meer weten, wordt dit in
de Rambler van juni vermeld.
Als je meer wilt weten over een rol, neem dan contact op met de secretaris
Herman Boston. Hij heeft informatie over de rollen en de
verantwoordelijkheden.

Registratie
De registratie voor Nijmegen is gestart. Je kunt je nog inschrijven.

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.

Maart
28 maart 2015
Fjoertoer Terschelling
Afstand: 15km, 21km, 42km
Inschrijven: Nu
http://fjoertoerterschelling.nl/
28 maart 2015
30 van Zandvoort
Afstand: 18km, 30km
Inschrijven: t/m 15 maart
http://30vanzandvoort.nl
April
4 april 2015
Kennedymars Sittard
Afstand: 80km
Inschrijven: vanaf 1 januari
http://www.kennedymars.org/
18 april 2015
Nationale Rode Kruis Bloesemwandeltocht, Geldermalsen
Afstand: 8km, 11km, 15km, 16km, 20km, 25km, 30km
Inschrijven: Nu
http://www.rodekruisbloesemtocht.nl
18-19 april 2015
Kennedymars Nacht van Loon op Zand
Afstand: 80km
Inschrijven: ?
?
26-27 april 2015
Kennedymars Emmeloord
Afstand: 80km
Inschrijven:?
http://wsv-hartvanbrabant.nl
Staat er achter “inschrijven” een “?” dan staat de inschrijfdatum nog niet op de
website van de organiserende organisatie.
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.

Jullie brieven
Nijmegen 4
We zijn dit jaar een maand geleden begonnen en ik moet zeggen dat we ook echt aan het
wandelen zijn. Wij zijn erg enthousiast omdat we dit jaar iedereen ontmoeten. De eerste
zaterdag van januari hebben we 18km gewandeld. Omdat ik last van mijn rug had, van
zaterdag heb ik zondag alleen Mel afgezet en liep ik niet mee.
We ontmoetten elkaar weer in een pub voor de lunch. Ik was best jaloers en het klonk
allemaal zo leuk. We hadden het over de Stonehenge Stomp eind van de maand en ik heb
besloten om mee te doen. Gelukkig is mijn rug weer hersteld. De twee dagen weg
voelden als een mini break. We ontmoetten de groep van Playmouth en hebben leuke
nieuwe mensen leren kennen. Ik heb het idee dat we nu in de wandelwereld
geïntroduceerd zijn. Mijn eerste IVV stempels heb ik ontvangen.
Ik heb nu al zin in volgend jaar. We hebben veel nuttige tips gekregen van de
Nijmegenveteranen. Wij hopen komende maand de groep te ontmoeten.
Nettie

Hier is ons verslag van eerste wandeltocht in 2015.
Vrijdag 16 januari, ik reed naar St.Jansklooster waar Lambert woont, om onze
eerste wandeltocht van het jaar te maken. Het weer was goed.
Om 9.30 verlieten we Wanneperveen.
Aan het eind van dit dorp hebben we een broodje gegeten en wat gedronken.
De natuur was erg rustig. Af en toe zagen we een hert of ganzen en natuurlijk een
aantal wandelaars.
Na een korte pauze vervolgden wij met frisse moet onze wandeling naar het
noorden van Venetie “Giethoorn”.
Om 14.00 uur hadden wij een korte pauze van 15 minuten in een lokale pub. Om
15.00 uur waren wij weer terug in St, Jansklooster.
De eerste 28km zitten erop en het voelt nog steeds goed.

Liefs,
Albert.

Wedstrijd
Antwoord van januari
Noem de bedrijven van wie deze slogans zijn
Connecting people.
I'm loving it
Just do it
Because your worth it
Eat fresh
What the worst that can happen
Probably the best lager in the world.
It does exactly what it says on the tin.
The world's local bank
Think different
Time for you
Open happiness
Zoom zoom
Once you pop you can't stop

Nokia
McDonalds
Nike
L'Oreal
Subway
Dr Pepper
Carlsberg
Ronseal
HSBC
Apple
P&O cruises
Cocoa Cola
Mazda
Pringle

Quiz van de maand
Kennis vraag
Wat is het volgende nummer in de rij?
8

16

48

192

?

Antwoord volgende maand

Vergeet niet… de 99e Vierdaagse vindt plaats van 21-24 juli 2015…………..

Nog

156 Days

Gefeliciteerd!
Wij wensen al onze leden een fijne dag!

1 Lydia Boonen 2 Jozien Vercouteren 3 Brian Green; Cathie Burridge; Benjamin
Biggs; Shaun Perry 4 Peter Gardner; Loren Fuller 5 Ian Shearer; Rachel Shirreffs;
Naomi Barton 6 Charlotte Rhodes; James Ferguson 7 Pamela Baird; Ineke
Mulder-Parmentier; Marc Best; Zak Westell 8 Emma Armitage; James Reynolds
9 Ria van Nunen-Meijs; Gareth Miles; Tom Ashdown; Riannah & Danielle Gayle
10 Nigel Goodman; Astrid Rooijen-Jansen; Mary Hoogenes 11 George Buxton;
Theo de Bruijn; Stephen Wood; Richard Courtney; Samantha Elliman; Gabriella
Rolfe 12 Tina & Teresa Blanpain; Emily Collins; George Langlands 13 Sean
Phillips; Daniel Maggs 14 George Harmer; Daniel Foxwell 16 Robert Vlietstra;
Pascal Munster; Matthew Cordas 17 John Robertson; Niek Rouschop; Stefan
Webster; Katherine Andrews 18 Jean Robinson 20 Jan Eggink; Charles
Shaw 21Henk Mounoury; Daniel Westlake; Tanya Newell 22 Robert Newton;
Vaughn Baynes 23 Genevieve Williams; Toby Humphries 25 Kim
Lentjes 26 George Beecham MBE; Colin Jarvis; Coby Van Noord; Nettie Costin;
Janice Wainwright; Marie Dimaline; Thomas Newbery 27 Moira Veitch; Kristina
King 28 David Barber; Andrew Sprules 29 Mitchell Simmons

Je kunt op verschillende manieren contact
met ons opnemen:

Wij zijn ook op het web!
www.bdwf.nl

Email: info@bdwf.org.uk

Hier vind je recente informatie over de

Telefoon: 07763026369

groep en de vierdaagse.

Post: 26 Blake Court
Trowbridge
BA14 8WE
Twitter :BritishDutchWF
Facebook:
www.facebook.com/groups/bdwfnijmegen

De British Dutch Walking Fellowship (BDWF) is opgericht uit de BT Nijmegen group in 2003. Het is een nonprofit groep. Iedereen van 12 jaar of ouder kan lid worden.
Wij willen jou als lid informeren over de groep en houden de goede relatie tot stand.
Als je nieuws hebt voor in de Rambler kan je dat voor vrijdag 27 februari 2015 naar Katie mailen.
Jullie inbreng is welkom. Ieder lid heeft een mening en dit is de ideale manier om die te laten gelden.

