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In deze nieuwsbrief
Zomerse Dag wandeltocht - lekker vroeg starten
Groepswandelingen 7 juli (40 km) en 8 juli (15/25km)
Wandelvakantie Sauerland - avontuurlijk en voor herhaling vatbaar
Stichtse Vecht & Plassen - record aantal wandelaars
Nacht van de Vluchteling - recordbedrag
Avondvierdaagse Amsterdam-Zuidoost - blije kindertjes
Wandelvierdaagse Amsterdam - keuze uit 1 tot 4 dagen wandelen
Nationale Diabetes Challenge - voor iedereen toegankelijk
AVG (nieuwe privacy wet) - uw gegevens zijn veilig

Zomerse Dag Wandeltocht - 1 juli 2018
Afstanden van 5,5 tot 50 km!! Starttijden al vanaf 4.00 uur!!
Deze wandeltocht was onderdeel van het Zomers Weekend. De Zomerse Nacht gaat dit
jaar helaas niet door, maar uw Zomerse Dagwandeling kunt u al vroeg starten. De 50 km
lopers mogen omstreeks 4.00 uur in de ochtend al vertrekken. Houdt u rekening met het
feit dat de startlocatie niet goed met openbaar vervoer te bereiken is. Zeker niet ’s
morgens vroeg op zondag. Met GVB nachtbus 755 vanuit Amsterdam Centraal komt u
naar het station Gaasperplas. Van daar uit kunt u ±3,8 km lopen volgens de
routebeschrijving op onze website. Vanuit Utrecht gaat u richting Weesp met de trein. Ook
is de routebeschrijving van de looproute vanuit Weesp naar de startlocatie beschreven.
De afstand vanaf station Weesp is ongeveer 3,5 km. U kunt deze afstand natuurlijk bij uw
te lopen afstand optellen of rekening houden met de keuze van uw afstand.
Teruglopen naar Weesp via een andere route van ± 6,5 km maakt dat u in totaal 10 km
extra kunt lopen (beschrijving verkrijgbaar op het organisatiebureau).
U kunt kiezen uit de 8 onderstaande afstanden. Op onze website vindt u verder alle
wetenswaardigheden over deze prachtige wandeltocht. Zeker de moeite waard om te
lezen.
Tochtgegevens:
Datum: 1 juli 2018
Startlocatie: Matchzo, Stammerlandweg 10, 1109
BR Amsterdam
Starttijd: 50 km vanaf 4.00 uur - 40 km vanaf ±6.00
uur overige afstanden vanaf 8.00 uur; afmelden
uiterlijk tussen ±17.00 - 17.30 uur. Ons verzoek aan u
is om dit altijd even te doen.
Inschrijven: Voorinschrijven heeft onze voorkeur en is
mogelijk tot vrijdag 29 juni om 12:00 uur.
Vanzelfsprekend kunt u ook op de wandeldagen zelf inschrijven.
Afstanden: 5,5-10-15-20-25-30-40-50 km. De afstanden zijn bij benadering en kunnen
afwijken.
Om direct in te schrijven gaat u naar ons inschrijfformulier.

Groepswandeling zaterdag 7 juli - Groepswandeling zondag 8 juli
Dit weekend bieden we u weer 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. Neem dus uw OVkaart altijd mee. 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 7 juli - 40 km
Verzamelen op NS-station Abcoude, parkeerterrein bij het station.
We wandelen vanuit Abcoude een parcours van 40 km. Verzamelen tussen 7.15 en 7.30
uur. We vertrekken om 7.45 uur.
Zondag 8 juli - 15 km en 25 km
Verzamelen: parkeerterrein NS-station Bodegraven
Afstandkeuze 15 km - 25 km. We verzamelen tussen 9.00 en 9.15 uur en vertrekken om
9.30 uur.

Wandelvakantie Sauerland
Met 12 personen zijn we 5 dagen naar het Sauerland
geweest. Deze eigen vervoersreis was voor ons een
primeur naar Duitsland. Terugkijkend kunnen we allemaal
volmondig zeggen: voor herhaling vatbaar. De prachtige
omgeving, de afwisselende wandelingen, de gastvrijheid
in het hotel en de goede bereikbaarheid, alles is precies
wat we zoeken. In november 2018 gaan we weer. Dan
gaan we 2 periodes van 4 nachten/5 dagen die u
vanzelfsprekend kunt combineren. Data: 10 t/m 14
november en 14 t/m 18 november. Deze reis is het ook mogelijk aan een door ons
georganiseerd tennistoernooi mee te doen. De wandelingen hebben we natuurlijk weer
zelf samengesteld en uitgewerkt. Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan er meer of
minder begeleiders mee op pad.
Meer informatie vindt u op onze website.

Stichtse Vecht & Plassen - record aantal wandelaars
Bij de Hockeyclub in Loenen als startlocatie hebben we weer een mooie wandeltocht
mogen organiseren. Veel mensen willen graag weten hoeveel deelnemers we hebben
gehad tijdens een wandeltocht. Op de dag zelf maken we altijd een schatting, want het
tellen is soms veel werk. In de dagen na de wandeltocht zien we dan het uiteindelijk
aantal. Voor Stichtse Vecht en Plassen was het dit jaar 990 wandelaars. Dat is meer dan
we eerder bij een van onze wandeltochten hebben gehad.

Nacht van de Vluchteling
Inmiddels is deze “goede doelen wandeltocht” weer achter de rug en we zijn trots dat we
hieraan hebben mogen meehelpen. Wij waren betrokken bij de locaties Amsterdam en
Utrecht. Landelijk (locaties Rotterdam - Den Haag / Nijmegen - Arnhem / Utrecht - Utrecht
/ Amsterdam - Amsterdam) hebben deze gelijklopende evenementen 1,65 miljoen
opgehaald! Fantastisch. Er kunnen weer veel vluchtelingen in de eigen regio geholpen
worden.

Avondvierdaagse Amsterdam-Zuidoost
Ook dit evenement is weer achter de rug. Een gezellige avondvierdaagse met veel
schoolkinderen en enkele andere enthousiaste deelnemers. Zo’n 360 wandelaars en
wandelaartjes hebben Amsterdam Zuidoost eens op een andere manier bekeken. Fijn dat
we dit deel van Amsterdam weer eens goed konden laten zien.

Wandelvierdaagse Amsterdam
De plannen voor de Wandelvierdaagse Amsterdam zijn van de plank gehaald en dit jaar
zullen we dit evenement in bescheiden vorm aanbieden. U kunt kiezen om 1, 2, 3 of 4
dagen mee te wandelen. De afstanden zijn nog niet zeker, maar we denken dit jaar te
starten met 5 t/m 15 of 20 km. De datum is bekend: 25 t/m 28 september. We sluiten
daarmee aan op het eindevenement Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de
Goor Foundation op 29 september. Zo kunt u zelfs 5 dagen achter elkaar lopen. Meer
hierover in de volgende nieuwsbrief!

Nationale Diabetes Challenge - Voor iedereen toegankelijk
De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation.
Maanden of weken lang traint men voor eigen gezondheid en het eindevenement; dit jaar
in Amsterdam! Meedoen in een trainingsgroep is natuurlijk niet verplicht. Iedereen mag
inschrijven voor dit evenement vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam.
Ook hierbij zijn wij als vrijwilligersorganisatie weer nauw betrokken. Het past bijzonder
goed bij onze visie dat wandelen heel wat voor je doet en voor iedereen toegankelijk
moet zijn. De keuzeafstanden zijn 5-10-15-20 km. En u begrijpt het vast al: wij bouwen
het parcours voor dit evenement. Inschrijven voor het eindevenement gaat via de NDC

Loopt u een pad met ons mee?
Heeft u dat nu ook? De wens om een Nederlands Streek- of Lange Afstand Wandelpad te
lopen, maar liever niet alleen? Denk aan Noord-Hollandpad, Pieterpad, Elfstedenpad,
Zuiderzeepad, Groene Hartpad, Utrechtpad of noem maar op? Meld u aan, zodat wij de
interesse kunnen onderzoeken onder onze lezers. Wij zijn plannen aan het maken om in
groepsverband de paden in Nederland te gaan verkennen. Dat betekent dat we mogelijk
1 tot 5 dagen achter elkaar gaan lopen in een groep van 10 tot maximaal 25 wandelaars.
Laat uw stem horen door onderstaand formulier in te vullen (± 2 minuten).
Enquête formulier wandelpaden

AVG (nieuwe privacy wet)
Vorige nieuwsbrief hebben wij u op de hoogte gebracht dat wij ons vanzelfsprekend
conformeren aan de regels van deze wet. We houden namelijk ook bij waar onze
wandelaars vandaan komen en welke afstand ze lopen. Deze gegevens gebruiken we
alleen voor de statistieken. In verband met de privacywet bewaren we de overige
gegevens maar een korte tijd (naam, telefoonnummer e.d.). In verband met de grote
drukte hebben we onze privacyregels nog niet op onze website gezet. Deze volgen zo
spoedig mogelijk.
Wij noteren uw gegevens wanneer u bij ons komt wandelen en/of meegaat op onze
wandelreizen. 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. Dat gaat dan natuurlijk om uw emailadres en eventueel gegevens die u verder aan ons verstrekt klik hier om uw
gegevens aan te passen.
U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u deelneemt aan onze activiteiten, een relatie van
ons bent of omdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.
Wij volgen natuurlijk de nieuwe wetgeving en willen u er nogmaals op attenderen dat u
zich nu en altijd in de toekomst kunt uitschrijven van onze nieuwsbrief. Ook kunt u
eenvoudig uw gegevens aanpassen. Helemaal onderaan deze nieuwsbrief 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).
Tot slot wenst het team van WSC De Verbinding u van harte een mooie, sportieve zomer
toe.
Met hartelijke groet,
Monique Jansma
Stg. Wandelsportcentrum De Verbinding

Onze volgende wandelactiviteiten
Zomerse Dag (8 afstanden!) 1 juli
Groepswandeling 7 juli (40 km)
Groepswandeling 8 juli (15 / 25 km)
Baarn & de Vuursche 8 en 9 september
Wandelvierdaagse Amsterdam 25 t/m 28 september
Groepswandeling 23 september (15 / 25 km)
Verder zijn wij betrokken bij
Nationale Diabetes Challenge - 29 september
Voor alle informatie over onze activiteiten kijk op onze website.
Faceboek groep: Wandelgroep de Verbinding - Kom erbij!
Tips en ideeën voor onze nieuwsbrief kunt u sturen naar
communicatie@wscdeverbinding.nl
Copyright © 2018 Stg. WSC De Verbinding, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u bij ons wandelt/gewandeld heeft, of omdat u een relatie
van ons bent of omdat u heeft aangegeven dat u onze e-mails wenst te ontvangen.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@wscdeverbinding.nl toe aan uw adresboek.

