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Om te onthouden:
Deelname aan activiteiten van
de WVMN  is altijd voor eigen
rekening en risico van de
deelnemer.
 
Foto's

  
 
Nordic Walking

met Harrie
21 oktober

 
Ja, we gaan er weer
vrolijk tegenaan, stevig
wandelen
met de stokken als het
ware.
 
 

 
We vertrekken vanaf het Beauforthuis in Austerlitz, Woudenbergseweg 70,
3711 AB.
We maken daar één grote ronde van 12 km of twee kleinere:
een tocht van 6 km en eentje van 4 km.
We verzamelen om 10.00 uur bij het Beauforthuis
 
De kosten zijn € 10,00 p.p voor leden van WVMN.
Niet-leden betalen  € 12,50
Oh ja, over de niet-leden nog even dit: We gaan er vanuit dat, als je voor 
de tweede keer als niet-lid mee wilt doen aan de activiteiten van WVMN, 
je net zo goed lid kunt worden. 
Het organiseren van leuke dingen kost tijd en geld en dat is wat we 
met de contributie van de leden doen.
 
Opgeven: Door overmaken van het verschuldigde bedrag naar: 
IBAN NL85INGB0003146819 tnv Penningmeester WVMN
onder vermelding van NWokt2018.

Een mailtje naar Antoinette: activiteiten@wvmn.nl helpt ook.

Algemene
Ledenvergadering

op
donderdag 25 oktober

Plaats van
handelingen:

Café Restaurant de De
Engel in Houten,
Burg. Wallerweg 2, 3991 DM
De zaal is open vanaf 19.30
uur

 

http://ymlpsend7.net/1dbf9qjjapaehsyyakaumualau/click.php
http://ymlpsend7.net/68d6fqjbataehsyyaaaumuaoau/click.php
http://ymlpsend7.net/8e8ceqjhazaehsyyazaumuagau/click.php
mailto:activiteiten@wvmn.nl


Foto's
Bij foto's van onze activiteiten
en fotoreportages komen,
uiteraard, deelnemers voor.
Als je er bezwaar tegen hebt
dat je foto wordt gebruikt, laat
dat dan vooral aan ons weten:
wvmn@wvmn.nl
 

Onze jaarlijkse ledenvergadering houden we ook dit jaar in Houten.
Op de agenda staat onder meer het aftreden (en niet meer herkiesbaar) van
onze voorzitter Ivo Hosman en Rolf Budding die de portefeuille Communicatie,
website en DigiSki, beheerde.
We zijn nog op zoek naar een spreker met een voor ons wintersporters
interessant thema.
Maar in elk geval sluiten we de verplichte figuren gezellig af met een goed
glas en wie weet, ook een bitterballetje.
De "stukken" die bij deze vergadering horen komen als bijlage met deze
DigiSki mee.

 
graag tot ziens op de 25ste!!
 

 
 Slipcursus

 
25

november

De slipcursus was verleden jaar een groot succes. En uit de reacties viel op te
maken dat deze voor herhaling vatbaar is.
Daarom: Heb je interesse, en/of liever op een andere datum. Laat dat dan in
elk geval even weten.
Even melden bij Antoinette: activiteiten@wvmn.nl

 

Winteropening in
Sölden
 
van zaterdag 3
november
tot dinsdag 6
november
 
Iets nieuws maar weer eens,
voor degenen die met
jeukende knieën niet kunnen
wachten tort de Kerst

 

 
We hebben met G2-reizen een aardig pakket kunnen samenstellen. 
De prijzen varieren van € 510,00 (3 dg) tot € 560,00 (4 dg).
 
Wel onder enig voorbehoud, er moeten wel genoeg, een stuk of 20,
deelnemers zijn.
Dus.... als je interesse hebt, ook als je het nog niet zeker weet, meld dat dan
even aan Antoinette: activiteiten@wvmn.nl.
Op onze website www.wvmn.nl staan alle details en de aanbieding staat ook
beschreven in het document G2_Winteropening.pdf, dat in een bijlage
meekomt met deze Digiski
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