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NIEUWFLITS#6 

GTC Marathon NB-L-Z, juni, seizoen 2017-2018  

 

Fietsende schaatsers en schaatsende fietsers in het Gewest KNSB Zuid.  

Nog een paar weken en dan is het zaterdag 16 juni. We ontvangen jullie graag voor een 

paar mooie fietstochten in het Limburgse Heuvelland en de Belgische Voerstreek. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen rijden we in 3 verschillende groepen;  

iedereen kan dus mee. 

Afstanden worden ongeveer: 120 voor de snelle rijders. 100 voor de midden groep  

en 80 voor degene die bergop toch wat lastiger vinden.  

 

9.15 - 10.00 uur: verzamelen bij het Stella Maris College,  

Parallelweg 56, 6231 CJ, Meerssen. 

10.15 uur vertrek in verschillende groepen. 

Ergens onderweg proberen we met de hele groep koffie te drinken. 

15.00 uur terug in Meerssen; gelegenheid om te douchen, drankje, hapje.  

 

Graag z.s.m. opgeven bij Jan.dekoning@L1.nl  06-15016361. Eigen bijdrage: €10,00.  

 

Parkeren kan op het schoolplein, dat wordt afgesloten als we aan het fietsen zijn. 

Tot 16 juni!! 

 

Met vriendelijke sportgroeten, 

Namens Erwin Kerstges, Johan den Ouden en Peter Lemmens, 

 

Jan de Koning 

Limburgse Schaatsvrienden. 

=======================================================           

Formele boodschap: 

Vanaf 25 mei 2018, is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming                  

van toepassing.  

GTC marathon maakt gebruik van je emailadres.                                                                   

Wij hebben de verantwoording je te melden wat we met jouw persoonlijke                

gegevens doen. We  gebruiken  de gegevens alleen om je op de hoogte te                 

houden van (Gewestelijke) marathon nieuws!!  

Je kunt je natuurlijk altijd uitschrijven, je gegevens worden dan zorgvuldig                

verwijderd uit het adressenbestand. 

====================================================== 

 

Belangrijke boodschap: 

 

GTC Marathon NB-L-Z is nog steeds op zoek naar extra mensen! 

Alle hulp is welkom, denk er nog eens over na of je iets bij kunt dragen aan  

het mede organiseren en/of soepel te laten verlopen van wedstrijden,  

als baancontactpersoon of met bestuurlijke ondersteuning!! 

Rest ons jullie een actieve en fijne zomer toe te wensen, zodat we                           

volgend seizoen weer goed voorbereid aan de start kunnen verschijnen. 

 

 

De GTC Marathon NB-L-Z 

nieuwsbrief informeert u 

over actuele 

ontwikkelingen bij het 

marathonschaatsen in 

het Gewest Noord-

Brabant, Limburg en 

Zeeland. 

 

Deze nieuwsbrief 

verschijnt onregelmatig 

en zo vaak als er nieuws 

te melden is. 

 

Ga voor het meest 

recente nieuws en meer 

informatie naar: 

www.knsbzuid.nl 

www.schaatspeloton.nl 

 

Aanmelden? 

 secretaris-GTC- 

marathon@knsbzuid.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

gtc.marathonnblz 

@GTCMarathonNBLZ 

 

Links: 

www.knsbzuid.nl 

Marathon Breda 

Marathon Eindhoven 

Marathon Tilburg 

Marathon Geleen 

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres bekend is bij de secretaris van de GTC Marathon. 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u uit te schrijven. 


