








Subject: RE: Vergunning Veluviatocht 23‐maart

From: Elsa Groenheijde <E.Groenheijde@glk.nl>

Date: 04/02/2019, 14:34

To: "'Frank Fiselier (TCW)'" <tcw@fishmill.nl>

CC: Archief <archief@glk.nl>, Sabine Wolters <s.wolters@glk.nl>, Ben Oos ng <B.Oos ng@glk.nl>,

Robert‐Jan Dunselman <R.Dunselman@glk.nl>, Bram de Jong <B.deJong@glk.nl>, Arjan van

Knapen <a.vanknapen@glk.nl>

Frank

Beide boswachters hebben hun fiat gegeven voor de datum wijziging van 23 april 2019 naar 23 maart 2019.

Wij voegen deze mail toe aan ons dossier, als goedkeuring op de toestemming.

Overige voorwaarden blijven onverkort van kracht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

medewerkster bedrijfsvoering en contractadministra e

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bereikbaar:
Ma‐wo:  telefonisch: 026‐3552506
en/of
Wo‐ do telefonisch: 0577‐407082

Bezoek ook eens onze website www.glk.nl

Disclaimer: de informatie in dit bericht, inclusief de eventuele bijlage(n), is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid waaraan deze is gericht. Indien u niet
als geadresseerde bent aangeduid en deze informatie dus abusievelijk heeft ontvangen, dient u zich te onthouden van kennisneming, openbaarmaking en
verveelvoudiging van de informatie. Gelieve contact op te nemen met de afzender en de informatie van uw computer of enig informatiedrager te verwijderen.

P Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

Van: Frank Fiselier (TCW) [mailto:tcw@fishmill.nl]
Verzonden: maandag 4 februari 2019 7:55
Aan: Elsa Groenheijde <E.Groenheijde@glk.nl>
Onderwerp: Re: Vergunning Veluviatocht 23‐maart

Beste Elsa,

Dank voor de opheldering. Excuses voor de verwarring onzerzijds!

We wachten de vergunning graag af.

-- 
Met vriendelijke groeten,

18/03/2019, 09:24



Toerclub Wageningen
Frank Fiselier
coördinator veiligheid
Julianastraat 76
6707 DH WAGENINGEN
06 - 145 29 445
Tcw@fishmill.nl

On 04/02/2019 07:29, Elsa Groenheijde wrote:

Frank

In het bericht van 8 januari jl is door u opgenomen 23 april 2019, vandaar de toestemming op
genoemde datum.
In de bijlage is inderdaad 23 maart opgenomen.

Wij zullen onze boswachters nogmaals benaderen met de vraag of 23 maart ipv 23 april 2019
akkoord is, en hopeen u zo spoedig mogelijk te kunnen informeren.

‘Graag willen we met bijgesloten brief toestemming vragen voor het gebruik van de
fietspaden over de Loenermark en Warnsborn op 23 april. De routes zijn ook als gpx-track
bijgesloten.”

Met vriendelijke groet,

medewerkster bedrijfsvoering en contractadministra e

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bereikbaar:
Ma‐wo:  telefonisch: 026‐3552506
en/of
Wo‐ do telefonisch: 0577‐407082

Bezoek ook eens onze website www.glk.nl

Disclaimer: de informatie in dit bericht, inclusief de eventuele bijlage(n), is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid waaraan deze is
gericht. Indien u niet als geadresseerde bent aangeduid en deze informatie dus abusievelijk heeft ontvangen, dient u zich te onthouden van
kennisneming, openbaarmaking en verveelvoudiging van de informatie. Gelieve contact op te nemen met de afzender en de informatie van
uw computer of enig informatiedrager te verwijderen.

P Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

Van: Frank Fiselier (TCW) [mailto:tcw@fishmill.nl]
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 18:28
Aan: Elsa Groenheijde <E.Groenheijde@glk.nl>
Onderwerp: Vergunning Veluviatocht 23‐maart

Geachte mevrouw Groenheijde, Beste Elsa,

Vandaag hebben we uw vergunning ontvangen naar aanleiding onze aanvraag van 8 januari. 
Dank daarvoor, alleen staat er helaas 23 april 2019 in plaats van 23 maart genoemd. Daarbij
betreft het een wegtocht en geen veldtoertocht.

18/03/2019, 09:24



Zou u zo vriendelijk willen zijn om dat alsnog te corrigeren?

Met vriendelijke groet,
Frank Fiselier
Coordinator veiligheid
Toerclub Wageningen
Tcw@fishmill.nl
06-145 29 445

Sent from my Sony Xperia™ smartphone

18/03/2019, 09:24
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