NIEUWSBRIEF Nr. 2-2016
Beste lezer,
Alle leden van KWBN, die gekozen hebben voor het standaardlidmaatschap, ontvangen 5
keer per jaar het magazine Wandel.nl. Bij de uitgave van december ontvangen deze leden ook
gratis de Jaargids Wandelevenementen van het jaar 2017. Hierin staan alle tochten van 2017.
Graag willen we de aandacht vestigen op de website die KWBN speciaal voor alle wandelaars
in het leven geroepen heeft, de website www.wandel.nl
Op deze website kun je alles vinden over wandelen en aanverwante zaken. Bijvoorbeeld
informatie over wandelreizen, wandelroutes, wandelevenementen, gezondheid en wandelen,
uitrusting. Je vindt er ook speciale aanbiedingen en acties. Zo is er een speciale actiedag voor
leden bij Thermae 2000 in Valkenburg aan de Geul op 9 december a.s. De entreeprijs
bedraagt dan voor KWBN leden € 9,50 in plaats van € 32,50.
Op deze website kun je ook zoeken in de landelijke wandelagenda op: provincie, maand,
afstand enz. Ook wandel.nl heeft een eigen nieuwsbrief waarvoor je jezelf kunt aanmelden.
Een van de voordelen van het lidmaatschap is dat organisaties die aangesloten zijn bij KWBN
aan leden een korting geven van € 1,00 op het inschrijfgeld. De enige voorwaarde is dat je de
lidmaatschapspas toont. Zorg dus dat je deze pas altijd bij je hebt. Wanneer je regelmatig
wandelt kan de korting behoorlijk oplopen en verdien je het lidmaatschapsgeld gedeeltelijk of
zelfs helemaal terug.
Ook op Facebook is de KWBN regio Limburg actief. Zoek maar eens naar Wandelen in Limburg. We
proberen hier altijd de meest actuele informatie te vermelden. Ook wijzigingen die we niet meer op
een andere manier kunnen publiceren, zijn hier te vinden.
Het bestuur heeft goede contacten met diverse instanties, zo ook met de VVV Zuid Limburg. Naast
een hele hoop andere activiteiten is bij de VVV Zuid Limburg ook iemand verantwoordelijk voor het
beheer en het onderhoud van de wandelroutes die aangeduid zijn met de bekende gekleurde paaltjes.
De coördinator is dhr. Herman Wehkamp en hij is op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn, tegen een
vergoeding, enkele keren per jaar de routes te controleren. Voor nadere info, neem contact met hem
op. Zijn gegevens zijn:
Herman Wehkamp, Coördinator Routepunt
Stichting VVV Zuid-Limburg. Hoofdkantoor: Walramplein 6, NL-6301 DD Valkenburg a/d Geul,
Postbus 820, NL-6300 AV Valkenburg a/d Geul. www.vvvzuidlimburg.nl
T: +31 43 6098529, M: 06-13729293 Email: Herman.Wehkamp@vvvzuidlimburg.nl,

Met vriendelijke groeten.
Bestuur regio Limburg.

