Nieuwsbrief mei 2018
In deze nieuwsbrief:
AVG (Nieuwe Privacy Wet)
Stichtse Vecht & Plassen wandeltocht
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Agenda
AVG (Nieuwe Privacy Wet)
We zijn druk bezig om onze “privacy regels” te schrijven en deze op onze website te
plaatsen. In onze volgende nieuwsbrief zullen we u verder informeren. In het kort
komt het hier op neer:
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om en geven wij nooit uw
gegevens aan andere organisaties. Wij gebruiken uw gegevens hoofdzakelijk om u
op de hoogte te brengen van onze activiteiten. U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u
deelneemt aan onze activiteiten of omdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief te
willen ontvangen.
Wij volgen natuurlijk de nieuwe wetgeving en willen u erop attenderen dat u zich nu
en altijd in de toekomst kunt uitschrijven van onze nieuwsbrief. Ook kunt u
eenvoudig uw gegevens aanpassen. Hieronder vindt u 2 linkjes om zich uit te
schrijven of uw gegevens aan te passen. Indien u geen enkele link volgt, blijft u de
nieuwsbrief gewoon ontvangen (totdat u zich op enig ander moment uitschrijft). Het
is mogelijk dat u de volgende nieuwsbrief vanuit een ander programma zult
ontvangen. Op dit moment gebruiken we (nog) Mailchimp. Indien wij wijzigen van
nieuwsbrief aanbieder, hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven.

Ik wil mij uitschrijven
Ik wil mijn gegevens aanpassen

Stichtse Vecht en Plassen - 9 en 10 juni 2018
Dit jaar hebben wij deze “klassieker” weer voor u in ons programma opgenomen.
Wederom hebben wij een prachtig start/finishplekje op sportpark de Heul gevonden.
Net als 2 jaar terug starten we bij de Hockeyclub. Nog steeds zijn de prachtige
Vecht, de verscheidenheid aan weidse plassen en de groene omgeving van de
wandelpaden decor van deze wandeltocht. Deze tocht gaat voor het overgrote deel
over verharde paden. De afstanden zijn soms net een stukje korter of langer doordat

we in dit waterrijke gebied nu eenmaal niet over water kunnen lopen. We zijn
afhankelijk van bruggen en tegelijkertijd kunnen we natuurlijk van deze bruggen
genieten. De grote weidevelden, het kanaal, polders en natuurlijk het jaagpad maken
de mooie wandeltocht compleet. Let op: soms lopen we over de provinciale wegen
en kan het in het weekend bij mooi weer wat drukker zijn. Door de verschillende
afstanden is deze tocht zeker voor iedereen geschikt. Onze langste afstand is dit
jaar 50 km! U kunt deze wandeltocht daarom ook heel goed aanwenden voor uw
training voor de Vierdaagse van Nijmegen! Speciaal voor deze groep proberen we
het bureau om 7.00 uur te openen.
Tochtgegevens
Datum: 9 en 10 juni 2018
Startlocatie: Sportpark de Heul bij de Loenense Mixed Hockey Club, Rijksstraatweg
182 - S P, 3632 AJ Loenen aan de Vecht
Starttijd: 50 km vanaf 7.00 uur - 40+34 km vanaf 7.30 uur overige afstanden vanaf
8.00 uur; afmelden uiterlijk 17.00 uur. Ons verzoek aan u is om dit altijd even te
doen.
Inschrijven: Voorinschrijven heeft onze voorkeur en is mogelijk tot donderdag 7 juni
om 12:00 uur. Vanzelfsprekend kunt u ook op de wandeldagen zelf inschrijven.
Afstanden: 6-10-15-25-34-40-50 km. De afstanden zijn bij benadering en kunnen
afwijken.
Meer informatie vindt u op onze website. Om direct in te schrijven gaat u naar ons
inschrijfformulier.
Groepswandeling zaterdag 23 juni - Groepswandeling zondag 24 juni
Dit weekend bieden we u 3 groepswandelingen aan. Onze groepswandelingen
starten en eindigen altijd op een NS station. De finish is vaak op het station waar we
vertrekken, maar we kunnen ook op een ander treinstation eindigen. We lopen over
verharde en onverharde paden. Voorinschrijven is niet verplicht, maar stellen we op
prijs. De wandelsnelheid is 5 tot 5,5 km per uur.
Op de verzamelpunten herkent u ons aan de vlaggen van KWBN en SGWB.
Zaterdag 23 juni - 40 km
Verzamelen op NS-station Weesp, parkeerterrein achter het station.
We wandelen vanuit Weesp een parcours van 40 km. Verzamelen tussen 7.15 en
7.30 uur. We vertrekken om 7.45 uur.
Zondag 24 juni - 15 km en 25 km
Verzamelen: parkeerterrein NS-station Bussum Zuid
Afstandkeuze 15 km / 25 km. We verzamelen tussen 9.00 en 9.15 uur en vertrekken
om 9.30 uur.
Met hartelijke groet,
Monique Jansma
Stg. WSC De Verbinding
Agenda
Onze volledige wandelagenda voor 2018 vindt u hier.
Onze eerstvolgende wandelactiviteiten:

Avondvierdaagse Amsterdam Zuidoost 19 t/m 22 juni
Zomerse Dag (8 afstanden) 1 juli
Groepswandeling (40km) 7 juli
Groepswandeling (15/25 km) 8 juli
Verder zijn we betrokken bij:
Nacht van de Vluchteling Amsterdam en Utrecht - 16 juni
Nationale Diabetes Challenge - 29 september
Voor alle informatie over onze activiteiten:
www.wscdeverbinding.nl
FB-groep: Wandelgroep de Verbinding- kom erbij!

Tips en ideeën voor onze nieuwsbrief kunt u sturen naar
communicatie@wscdeverbinding.nl
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