NIEUWSBRIEF Nr. 3-2016
Beste lezer,
Inmiddels hebben alle leden van KWBN, die gekozen hebben voor het
standaardlidmaatschap, de laatste uitgave van 2016 ontvangen van het magazine Wandel.nl.
Bij deze uitgave zat ook de Wandel.nl Evenementen Jaargids 2017.
Ook werden de lezers opgeroepen om het Lezersonderzoek 2016 in te vullen. Dit kan via het
bijgesloten formulier maar nog veel makkelijker via een formulier op de website
www.wandel.nl/lezersonderzoek
Het loont de moeite om dit te doen want er zijn enkele leuke prijzen te winnen in de vorm van
3 rugzakken in waarde variërend van € 89,95 tot € 129,95.
Voor alles wat je over wandelen wilt weten kun je terecht op de website www.wandel.nl
Op deze website kun je alles vinden over wandelreizen, wandelroutes, wandelevenementen,
gezondheid en wandelen, uitrusting. Wanneer je jezelf aanmeldt voor de Nieuwsbrief krijg je
elke 2 weken de meest actuele informatie in je mailbox.
In de week voor Kerstmis ontvangen alle leden de nieuwe lidmaatschapspas. Deze is met
ingang van 2017 omgedoopt in Wandelvoordeelpas. Deze naam geeft aan dat het meer is dan
alleen een bewijs van lidmaatschap. Deze pas geeft echt voordelen aan leden en dit wordt in
de toekomst alleen maar meer. Kijk voor alle actuele informatie over kortingsacties,
aanbiedingen en voordeeltjes op www.wandel.nl/voordeelpas.
We proberen als regiobestuur altijd zo actueel mogelijk te zijn maar soms worden ook wij
verrast door het feit dat geplande wandeltochten niet doorgaan of dat er iets gewijzigd is ten
opzichte van hetgeen er op papier staat. Daarom de tip om voordat je een verre reis
onderneemt altijd van te voren even te kijken op de website van de KWBN regio Limburg of
op onze Facebook pagina. Het zou zonde zijn als je tevergeefs ergens voor een dichte deur
staat.
Graag willen we alle lezers langs deze weg prettige Kerstdagen wensen en een goed, gezellig
maar vooral gezond 2017 met veel wandelplezier.
Met vriendelijke groeten.
Bestuur regio Limburg.

