
 

 

Uitnodiging Provinciale Wandeldag, woensdag 18 mei 2022 
 
Afdeling Doetinchem van de Vrouwen van Nu organiseert dit jaar de wandeldag. Wij laten u 

graag een stukje zien van de mooie omgeving rondom Doetinchem.  

 

U kunt kiezen uit een wandeling van ongeveer 8 km of 15 km. Start en finish zijn bij 

Zalencentrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, 7009 BT Doetinchem, telefoon  

0314-324123. Gratis parkeren op eigen parkeerterrein. Nordic walkers en ook niet-leden  

zijn van harte welkom. Start is tussen 10.00 en 11.00 uur. Terugkomst uiterlijk 16.00 uur. 

De deelname is op eigen risico. 

 

Wat kunt u van ons verwachten:  

Als welkom een kopje koffie/thee met iets lekkers. Halverwege wordt u een kop soep 

aangeboden en kunt u uw meegebrachte lunch nuttigen. Drankjes zijn voor eigen rekening. 

Bij terugkomst staat er een lekker drankje voor u klaar.  

 

Inschrijfgeld is voor leden € 11 en voor niet-leden € 13 en dient vóór 8 mei te worden 

overgemaakt op banknr. NL91RABO 0384306888 t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu, afdeling 

Doetinchem, onder vermelding van uw volledige naam en Wandeldag 2022.  

Uw betaling is de bevestiging van deelname! Bij no show is geen terugbetaling mogelijk.  

U dient zelf voor een vervangster te zorgen. 

 

Uw inschrijving dient uiterlijk 8 mei binnen te zijn. Dat kan: 

(a) via e-mail: thea@heinoorden.nl onder vermelding van uw voor- en achternaam, 

woonplaats, wel/geen lid (bij een groep alle namen vermelden), afdeling en 

aantal km. 

(b) door onderstaand strookje in te vullen en op te sturen naar Thea Remmelink, 

Heinoordenweg 3, 7008 AX Doetinchem. 

  

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Thea Remmelink, tel. 0314-335911, 

e-mail thea@heinoorden.nl 

 

 

 

 

 
 

 

Vrouwen van Nu Doetinchem  Prov. Wandeldag 18 mei 2022  

 

Naam:  Afdeling:  

 

Adres:  Woonplaats:  

 

Telefoon:  wel / geen lid* 

  

Aantal kilometers: 8 / 15* 

 

 

Ik geef mij op voor de Wandeldag. Ik heb € 11 voor leden*/ € 13 voor niet-leden* overgemaakt 

op banknummer NL91RABO 0384306888 t.n.v. NBvP Vrouwen van Nu, afdeling Doetinchem 

onder vermelding van mijn voor- en achternaam en Wandeldag 2022.   

*doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Door deel te nemen aan deze wandeltocht ga ik akkoord met de privacyverklaring van Vrouwen 

van Nu (zie www.vrouwenvannu.nl)  


