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VAN DE REDACTIETAFEL…
Vakantie, toch een drukke tijd
De vakantieperiode van het groepswandelen zit er weer bijna op. Naar we hopen, is iedereen
deze periode goed doorgekomen, dus zonder blessures en andere gezondheidsproblemen.
Het bestuur heeft in de vakantieperiode niet stil gezeten. We hebben iemand gevonden die in
samenwerking met een paar bestuursleden bezig is om een nieuwe, makkelijker te beheren,
website op te zetten.
Zoeken toch beloond
Zoals bekend stopt Wim Freriks uiterlijk 2022 met het beheer van de website. Hij heeft een
prachtige, professionele website opgebouwd, die in de loop der jaren gegroeid is door zijn
enorme gedrevenheid. Om iemand te vinden die hem zou kunnen vervangen, bleek zoeken
naar een speld in een hooiberg. Bij de andere bestuursleden ontbreekt het aan voldoende
computervaardigheid om de huidige website in de lucht te houden.
Gelukkig kwamen we, getipt door een van onze wandelaars, in contact met Bert Kroon. Zijn
naam was bij het bestuur en jullie al bekend, doordat hij regelmatig ZOP-tochten liep en
daarvan een aantal keren verslag deed in Het Soppertje. Bert Kroon wilde ons behulpzaam
zijn bij het opzetten van een nieuwe, vereenvoudigde website. Ook gaat hij het beheer voor
ons verzorgen. We zijn hem daar bijzonder dankbaar voor. Zodra we er meer duidelijkheid
over hebben, zullen we jullie daarover informeren.
Uiteraard bedanken we ook Wim nogmaals voor al zijn inzet en de hulp die hij ons nog biedt
bij de overdracht. Samen de schouders eronder en er ontstaat vast iets moois.
De wandelkalender 2023 wordt voorbereid
en wij zoeken jou/jullie
Hette Smedema heeft intussen onze organisatoren benaderd om
samen met hen de wandel-kalender voor 2023 op te stellen. Naar
we hopen wordt het weer een goed gevulde kalender. Omdat een
paar oudere organisatoren stoppen, zoeken we naar enkele
nieuwe enthousiastelingen. Wie alleen, of samen met een wandelmaatje, een tocht zou willen organiseren, wordt verzocht dit bij
een van de bestuursleden te melden. Zeker de eerste keer kunnen
we vanuit het bestuur voor ondersteuning zorgen om de tocht tot
een succes te maken. Daartoe is er een draaiboekje beschikbaar en
daadwerkelijke hulp, bijvoorbeeld bij het op GPS zetten van de route.
Graag voor eind september melden of je de uitdaging aangaat. Er zijn nog een aantal
woensdagen vrij op de kalender. Laten we die samen vullen, zodat we allemaal van het
groepswandelen kunnen blijven genieten.

NS-reizigers opgelet!
Bij de eerste tocht op 24 augustus zijn er werkzaamheden aan het spoort o.a. bij Ede! Houd
hier rekening mee.
De wandelkalender en foto-impressies van de tocht
van 24 en 31augustus
24 augustus 2022 2e Edese Natuur-en Landschapswandeling
Startplaats:: Restaurant De Fietser, Akulaan 2, 6717 XN Ede
Inlichtingen: 06-23620243

31 augustus 2022 Rondje Katwijk
Startplaats: Café ’t Wachtje, Tulpstraat 1, 2223 HN Katwijk
Inlichtingen: 06-22212990

Twee schitterende tochten, dus mis ze niet.
Van mond tot mond reclame moeten we het hebben
Ken je anderen die mogelijk ook willen aan groepswandelen, wijs hen dan op onze kalender.
In de SOP-koffer zitten flyers met het programma tot eind 2022. Ga jij dus ergens wandelen
en ben je bereid een stapeltje folders mee te nemen, dan stellen we dat zeer op prijs.
Peter Lissenberg

