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Nieuwsbrief Vallei Trail
Deze nieuwsbrief wordt toegezonden aan abonnementhouders, grondeigenaren en andere betrokkenen bij de
Gelderse Vallei Trail. Ook mensen die met een dagkaart hebben gereden en die een mailadres hebben
opgegeven, ontvangen de nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u dit melden via
een email naar info@valleitrail.nl

Uitbreiding route Grote Fliert
Per april 2017 is een nieuw deel van de route open bij De Grote Fliert, te bereiken vanaf de
Klettersteeg. Het deel langs de oostkant was al eerder open, nu is ook het pad aan de westkant
open voor Vallei Trail ruiters en menners. U kunt hier nu dus een rondje rijden. Let wel op
voor andere gebruikers, dit deel van de route is namelijk ook opengesteld voor wandelaars.

Route bij Aarderhoeve
Zoals eerder gemeld maakt de Aarderweg en het pad rondom het sportveld bij Achterveld,
geen deel meer uit van de Vallei Trail. Vanaf het pad over de Grote Fliert is de Aarderhoeve
nog wel bereikbaar. Die aansluiting blijft bij de Vallei Trail horen. Zie verder de routekaart.

Geen honden mee op de Vallei Trail!
In de laatste weken is een paar keer een ruiter op de Vallei Trail gesignaleerd met een
loslopende hond. Dit is verboden. Op de Vallei Trail zijn honden niet toegestaan. Helaas kon
de ruiter met hond tot tweemaal toe niet staande gehouden worden. De aan Vallei Trail
verbonden BOA’s (bijzondere opsporings ambtenaren), zullen niet aarzelen om een boete uit
te delen als er honden worden gesignaleerd.

27 mei Enjoy the Ride!
Op zaterdag 27 mei organiseren we voor de tweede keer een “Enjoy the Ride” op de Vallei
Trail. Dit is een gezamenlijke buitenrit met koffiepauze en lunch, georganiseerd volgens de
richtlijnen van de KNHS. De vorige keer was het, ondanks slechte weersomstandigheden, een
groot succes. Eind mei hopen we natuurlijk zeker op mooi weer zodat iedereen van ons mooie
gebied kan genieten. Voor alle abonnementhouders is dit een goede gelegenheid om
paardenvrienden die nog geen abonnement hebben, een keer uit te nodigen om mee te doen!
Meer informatie in de bijgevoegde poster. Wil je meehelpen bij de organisatie van de Enjoy
the Ride, meld het dan bij Fleur Lendering: fleurlendering@hotmail.com.

Nieuwe abonnementen
Voor een kostendekkende Vallei Trail zullen nog extra inkomsten nodig zijn. We verwachten
dat er door de uitbreiding van de route nieuwe abonnementhouders komen. Kent u mensen die
mogelijk interesse hebben? Wijst u hen dan op de mogelijkheden van een abonnement. Er zijn
nu 115 abonnementhouders en we hopen dit jaar door te groeien richting 150.
Verder proberen we met het organiseren van Enjoy the Ride en op andere manieren, ook etra
inkomsten voor de Vallei Trail te krijgen.
Contactgegevens:
Voor algemene vragen over Vallei Trail:
Bij vragen over onderhoud en beheer of problemen op de route:
Achterveld/Kallenbroek: Theo Blom, Tel. 06-13.02.14.83
De Glind/De Boom: Cees van de Heuvel, Tel. 06-51.14.56.09
Bij vragen over abonnementen, vignetten, dagkaarten, etc.
Fleur Lendering, Tel. 06-22.43.20.95
Bij vragen over aanleg en uitbreiding van Vallei Trail:
Hans Veurink, Tel. 06-53.70.10.00
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