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Valkenswaard, 15 oktober 2016

Beste wandelaar,
Van 19 augustus t/m 26 augustus 2017 organiseren
wij voor de 25e en laatste keer de wandelmarathon
7-daagse Diekirch-Valkenswaard.
Gedurende de afgelopen 24 jaar hebben in totaal 114
personen deze bijzondere wandeling een of meer keer
uitgelopen en zijn er heel veel vrijwilligers betrokken
geweest bij de organisatie van deze wandeling.
De begin dit jaar overleden Gerrit Hendriks heeft
hierbij een grote rol gespeeld. Hij heeft de tocht niet
alleen het recordaantal van 17 keer gelopen, hij was
tot het einde van leven ook intensief betrokken bij de
organisatie van deze tocht.
Daarom is besloten om deze jubileumwandeling naar hem te vernoemen met de
naam: “Gerrit Hendriks Jubileumwandeling Diekirch – Valkenswaard”.
Het betreft:
 Een hele week (bijna 300 km) wandelen in een prachtige omgeving
 Begeleiding door twee ervaren wandelleiders
 De gehele week vergezeld door busjes die zorgen voor
vervoer van en naar de overnachtingplaats
 Super verzorging onderweg tijdens de wandelingen
 Overnachting van zaterdag t/m donderdag in een
prachtig gelegen voormalig hotel in Vielsalm waar elke
kamer voorzien is van een volledige badkamer
 All-Inclusive verzorging in dit huis (drank inbegrepen)
 Overnachting laatste 2 dagen zelf te regelen en voor
eigen rekening in de omgeving Valkenswaard
 Totale kosten (vervoer vanaf Valkenswaard) € 300,00

Om meer personen bij de afsluiting te betrekken,
wordt bij deze jubileumtocht de extra
mogelijkheid geboden om alleen de laatste dag
mee te lopen.
Het betreft:
 Met de bus van Valkenswaard naar het
Belgische Lozen
 Samen met de Diekirch – Valkenswaard
lopers wandelen we in totaal 30 kilometer
via de Markt in Valkenswaard naar de
Dommelstroom in Dommelen
 Onderweg wordt 3 x een pauze gehouden
met verzorging in de vorm van koffie, thee,
lekkere vla, soep, etc.
 Indien nodig wordt die laatste dag het
wandeltempo aangepast.
 Totale kosten € 20,00

Wij verwachten voor zowel de hele tocht als voor alleen de laatste dag meer
inschrijvingen dan er maximaal mee kunnen. Daarom is besloten tot de volgende
aangepaste inschrijfprocedure:
 Vanaf heden tot 1 februari 2017 mag iedereen zich aanmelden met als keuze:
- deelname hele week Diekirch – Valkenswaard
- deelname alleen voor de laatste dag.
 Bij deze aanmelding hoeft geen geld betaald te worden.
 Begin februari zal de DiVa commissie bepalen wie mee mag voor de hele week
en wie voor de laatste dag. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de DiVa historie.
 Wie mee mag krijgt een factuur en na betaling daarvan is de inschrijving
definitief.
 Wie niet mee mag, wordt op een wachtlijst geplaatst.
Aanmelden voor beide onderdelen kan
via de mail of op onze website:
http://www.devoetjes.nl
Mochten er nog vragen zijn, bel naar
Lizet Wijnen (040-2047012 of 0612770047) en het wordt opgelost!

Met vriendelijke groeten,
Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje
Namens de commissie Diekirch-Valkenswaard Jos Caeijers en Lizet Wijnen

