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EVENEMENT
29 en 30 december
De
Midwinterhoorntocht
Wandelt u ook weer mee?

Inschrijving is op locatie

DE MIDWINTERHOORNWANDELTOCHT
Met deze jaarlijks terugkerende wandeltocht kunt u weer een
prachtige wandeling van 10, 15 of 20 kilometer lopen.
Met onderweg veel beleving en gezelligheid van de
midwinterhoornblazers en rustplaatsen met optredens van artiesten
en/of dansgroep. Bij deze rustplaatsen wordt er ook aan de innerlijke
mens gedacht met het aanbod van snert en glühwein! In de
routebeschrijving staan ook leuke ‘weetjes’ waar je onderweg langs
komt, alleen daarom is het al leuk om dit boekje te bewaren!
Start is vanaf Grand Cafe De Fabriek, Koninginnenplein 2,
7721 LS Dalfsen.
De kosten voor deze tocht zijn, incl. routebeschrijving, een kop snert
en een glas glühwein, muziek en hoornblazers, 11,00 euro pp.
Kinderen tot 16 jaar 6 euro pp.
Leden KWBN krijgen op vertoon van lidmaatschapskaart € 1,-- korting
Ben je lid van de Wandelvereniging Greenshoes dan bedragen de
kosten € 8,-1

Nieuws vanuit vereniging
de Greenshoes

VANUIT VERENIGING DE GREENSHOES
Veranderingen in het lidmaatschap
Vanuit de KWBN zijn er een aantal wijzigingen voor komend jaar 2023 doorgevoerd. Naast dat de contributie
verhoogd gaat worden is er ook keuze in verschillende lidmaatschappen.
Wat houdt dat voor onze leden en voor onze vereniging in?
Als Wandelvereniging Greenshoes hebben we besloten om als vereniging komend jaar gewoon lid te blijven
van de KWBN. Dit zorgt ervoor dat we een collectiviteitskorting verkrijgen welke we direct zullen doorgeven
aan onze leden daarnaast zit er in ons lidmaatschap een verzekering die we voor nu graag willen behouden.
In principe zijn er 3 soorten lidmaatschappen waaruit gekozen kan worden bij de KWBN:
1. Basis lidmaatschap (Bondslid Basis)
2. Compleet lidmaatschap (Bondslid Compleet)
3. Nieuwsbrief
4. Wandelvereniging Greenshoes
Voor onze vereniging Greenshoes zal er niet veel veranderen enkel zal de contributie iets verhoogd worden
naar € 10,-- per jaar vanaf 2023.
Hoe ziet het financiële plaatje er dan uit?
Lidmaatschap

Kosten

1. Bondslid basis + Lid Greenshoes:

€ 16,00 + € 10,00 = € 26,00

2. Bondslid Compleet + Lid Greenshoes
3. Nieuwsbrief abonnee + Lid Greenshoes
4. Lid van onze wandelvereniging Greenshoes

€ 28,00 + € 10,00 = € 38,00
€ 0,00 + € 10,00 = € 10,00
€ 10,00

Wat moet u doen?
Als u iets wilt wijzigen in uw lidmaatschap of wilt u zich afmelden laat dit dan voor 31 december 2022 weten
door te bellen of te mailen naar ons: 0648434468 / info@greenshoes.nl
Mocht u niets laten weten, geen probleem! Dan wordt het lidmaatschap automatisch omgezet met de daarbij
behorende bedragen.
2

VANUIT VERENIGING DE GREENSHOES
Vrijwilligers Midwinterhoornwandeltocht
Heeft u al gereageerd op de email waarin we op zoek zijn naar vrijwilligers voor 29 en 30 december? Wij
kunnen uw hulp goed gebruiken om deze tocht weer tot een groot succes te maken.
Let op: onze e-mail berichten komen nog wel eens in de spam mail terecht. Kijk even in uw spambox of
ongewenste mail.
Nieuwe leden
Dit jaar hebben we ondertussen in totaal alweer 20 nieuwe leden mogen verwelkomen! Van harte welkom
bij de vereniging!
Lief en leed
We vinden het belangrijk om naast het plezier wat we met elkaar beleven, dat we ook met elkaar mee
kunnen leven, in goede maar ook slechte tijden. Mocht u iemand kennen of weten waar we aandacht aan
kunnen geven laat dit ons dan weten! Dit kan via mail info@greenshoes.nl of via een van de
bestuursleden
Bestuursleden
We zijn nog altijd op zoek naar uitbreiding van het bestuur! Mocht u interesse hebben in het helpen bij
Vereniging de Greenshoes bel, app of mail gerust. We kunnen altijd onder het genot van een kopje
koffie/thee vertellen hoe het is om bestuurslid te zijn.
Namens de bestuursleden: Gerrit Siffels, Jan Bredewold, Trijn Laarman, Yvonne Laarman en Corine Eilert

Midwinterhoornblaasgroep Dalfsen 1
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“ Een wandelmidweek met
de
Greenshoes”

DUITSLAND TEUTENBURGERWALD
Met 13 leden van de wandelvereniging Greenshoes zijn we in
september naar het Teutenburgerwald in Duitsland geweest. Er
was veel animo voor dit uitstapje want al maanden van te voren
was deze volgeboekt. Met maar een uurtje reizen over de grens
bij Oldenzaal zit je in een heel andere wereld. Alles is naar
wens en planning verlopen. In die 6 dagen hebben we ook 6
wandelingen gedaan, dus ook de eerste en de laatste dag.
Totaal hebben we in die 6 dagen 72 km afgelegd met meer dan
1600m hoogte verschil. Onze basis was Hotel Pieper-Kersten
in Bad Laer. Een klein dorpje waar vroeger een kuuroord heeft
gestaan, net als in vele dorpjes in de buurt. Er zit daar veel zout
in de grond en uit bronnen komt vaak zout water. In
kuuroorden pompen ze dat water omhoog tot wel 10 m en
sijpelde dan langs een soort van takken wand weer naar
beneden. Hierdoor komt er veel zout in de vochtige lucht die je
inademt. En je kon natuurlijk ook een lekker zoutwaterbad
nemen. Allemaal goed voor je lichaam.
Dag 1 en 2 zijn we vanuit ons hotel gestart en hebben de
omgeving ontdekt. De eerst dag rond Bad Laer met een
prachtig blote voetenpad. De tweede dag naar het dorpje
verder op, Bad Rothenfelde, waar ze flinke stukken taart
serveerden! Dag 3 zijn we naar het plaatsje Lengerich gereden
waar het steiler werd. We hebben de Canyenblick gezien, een
afgraving die nu volstaat met groenachtig water. Een prachtig
uitzicht. De vierde dag zijn we naar Teckelenburg gereden en
de wijde omgeving van Teckelenburg verkend. Een dag met
weer wat meer hoogte verschillen en flinke stukken taart. En
ook weer prachtige vergezichten. De vijfde dag gestart in het
plaatsje Lienen en vandaaruit ook weer veel moois gezien. Net
Zuid-Limburg maar behoorlijk dichter bij huis! De zesde dag zijn
we weer naar Teckelenburg gereden en toen de directe
omgeving verkend en ook de stad Teckelenburg zelf met de
vesting. Op deze dag zaten er venijnige klimmetjes en vooral
afdalingen in. Maar iedereen heeft het volbracht. Iedereen
heeft alle wandelingen meegelopen. De verzorging in het Hotel
waren top. Prima kamers, lekker eten en een gezellige
huiskamer waar we elke avond veel gelachen hebben. Het was
een fijne week met als afsluiting gezamenlijk eten bij Het Oude
Station in Dalfsen. En ook hier was weer iedereen van de partij.
Kortom, het was een geslaagde week.
?
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WIST JE DAT?
Er iedere 1e zaterdag van de maand een nieuwe
wandeltocht wordt georganiseerd?
Iedere 1e Zaterdag van de maand. Het wandel
tempo ligt rond de 5,5 km per uur. Aantal km wat er
gelopen word is 25 km
Wij zijn dan ook heel erg blij dat wij hier
enthousiaste gidsen voor hebben die dit willen
organiseren!
Heb je zin om mee te lopen?
Kijk op onze website voor meer informatie
www.greenshoes.nl

Interessante
weetjes uitgelicht

WINTERTIJD: KOM IN
BEWEGING!
Met het ingaan van de wintertijd komt de winter
weer een stapje dichterbij. Niet iedereen is blij met
het ingaan van de wintertijd: het is nóg vroeger
donker, je raakt uit je slaapritme en veel mensen
ervaren minder levensvreugde. Wandel.nl heeft een
paar tips voor je op een rijtje gezet om de wintertijd
goed in te gaan. Wintertijd

14 E JAAR
MIDWINTERHOORNTOCHT
Wist je dat we al voor de 14e keer bezig zijn om de
midwinterhoorntocht te organiseren? Dankzij jullie
hulp en enthousiaste wandelaars kunnen we hier
een succes van maken! Wil je ook helpen als
vrijwilliger? Geef je dan vooral op:
info@greenshoes.nl
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