
Nieuwsbrief december 2021  
 

Medio september zijn er nieuwe bestuursleden bij gekomen. 

• Het bestuur ziet er nu als volgt uit 

• Gerrit Siffels (voorzitter) 

• Corine Eilert (secretaris) 

• Jan Bredewold: (penningmeester) 

• Trijn Laarman: (Bestuurslid) 

• Yvonne Laarman: (Bestuurslid/duo secretaris) 
 

Een proef met Vechtdal vitaal en Saam en welzijn 

 
In januari/februari komt er een proef met Vechtdal vitaal en Saam en welzijn voor het aanbieden van 
een korte en wekelijkse wandeling .  
Dit start elke dinsdagmorgen om 09.30  startpunt station Dalfsen.  
Voor leden en niet leden .  
De kosten voor deze wandeling zijn voor niet leden €2,- en voor leden € 1,- dit te voldoen bij de start.   
Aanmelden voor deze wandeling is niet nodig! 
Neem je kennis, vriend(in) of buur mee.  
Bij voldoende deelname gaan we vanaf maart hier mee door. 
Dag, tijdstip en startplaats kunnen dan wel gaan veranderen. 
 

Wordt jij onze nieuwe gids? 

 
Wil je als gids voor korte , bestaande of langere afstanden lopen dan horen wij het graag geef je dan 
op door te reageren op deze e-mail. En je krijgt een uitnodiging. 
 
Medio januari /februari. Willen wij een gidsenbijeenkomst organiseren voor bestaande en nieuwe 
gidsen om het nieuwe jaar in te vullen. 
Uitnodiging volgt! 
 

 

Belangstelling buitenlandse of meerdaagse wandelingen? 

Vanaf het eerste weekend van februari zullen er weer wandelingen voor maart op staan.  
Hierbij staat er waarschijnlijk ook een midweek bij voor wandelaars die 5 dagen achtereen willen 
wandelen. Dit is vooral voor wandelaars die wat verder weg wonen.  
Deze midweek wandelvakantie komt ook op de landelijke site. 
 
Verder vragen we ons af of er ook nog belangstelling is voor een buitenlandse trip naar een mooi 
wandelgebied of bijvoorbeeld naar Limburg voor een paar dagen. Wij horen het graag! 

 
 
Wie zou er langere afstanden willen lopen? 

 
Ook zijn wij bezig om te onderzoeken of er belangstellende zijn voor langere afstanden . 
Bijvoorbeeld 1x in de maand een afstand van 25 km of meer. 
Ben jij diegene of ken je iemand die daar wel belangstelling voor heeft. Laat het ons dan weten! 
Bij voldoende belangstelling proberen we dan zo vanaf april dit ook aan te bieden. 
Lijkt het jou leuk om als gids voor 1 van deze groepen te functioneren en is dat nog niet bekend bij 
ons,laat het ons weten! 

 
 
 



Midwinterhoorntocht afgelast. 

Met spijt hebben we dan ook moeten besluiten dat we de Midwinterhoorntocht voor dit jaar niet door 
laten gaan. 
Hoe moeilijk dit ook is. De oplopende besmettingen, de eisen die gesteld worden vanuit de Overheid 
en het belangrijkste: gezondheid. Het is een mooi en groot evenement maar dat willen we wel goed 
blijven organiseren. 
We hopen dat 2022 het jaar mag zijn waarin we deze geweldige tocht, samen met u weer mogen 
beleven. 

 

Vul de kas acties 

Vul de kas actie Jumbo Kamphuis heeft ons een bedrag opgeleverd van ± €134,-  dank hiervoor door 
het inleveren van de bonnetjes en we hebben nog een goudenticket gewonnen door  een diashow te 
maken over de verening (coronaproof) andere jaren deden we altijd wat in de winkel en dit was een 
gouden ticket waard twv €50,-. 

 
 
Rabobank actie willen wij jullie ook hartelijk bedanken voor het uitbrengen van een stem dit heeft ons 
een cheque opgeleverd twv €320,- 

 

Baby nieuws 

Onze secretaris/bestuurslid Corine Eilert 
Corine en Tom Eilert zijn op zondag 5 december trotse ouders en Jeslin grote zus geworden van een prachtige 
zoon Kyan. 

 
 
 

Namens het bestuur hartelijk gefeliciteerd. 



Overijsselse Vrijwilligersprijs 

Gerlof Veldhuis, lid van verdiensten/oud voorzitter.  
Is op woensdag 1 dec in het zonnetje gezet! 
Gerlof van harte gefeliciteerd met deze prijs. 
 

 
 
 
Jan Bredewold, penningmeester,bestuurslid,wandelgids. 
Is ook op woensdag 1 december in het zonnetje gezet. 
Jan van harte gefeliciteerd met deze prijs. 
 

 
 
Tenslotte! 


