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Waardering voor gezamenlijke activiteiten en gezelligheid
Uitkomst ledenenquête maart 2021
Reinier Beltman
Namens het bestuur wil ik alle 57 leden die de onlangs gehouden enquête hebben ingevuld,
bedanken voor de moeite om hun bevindingen over de loopgroep terug te koppelen.
Het samen lopen, de gezamenlijke activiteiten en de gezelligheid kregen de hoogste waardering.
Uiteraard geen grote verrassing maar meer een bevestiging.
Naast de grote waardering voor de activiteiten en de communicatie – met een gemiddeld cijfer 8 –
hebben we diverse inputs gekregen ter inspiratie voor verbeteringen en ook om jongere leden bij de
loopgroep te betrekken. Tien leden hebben zich aangemeld voor het meehelpen bij activiteiten,
waarvoor alvast dank.
Hieronder volgt een kort verslag van de uitkomst van de enquête. Het bestuur zal in de komende tijd
kijken hoe we dit kunnen gebruiken in toekomstige activiteiten.

De vragenlijst werd ingevuld door 36 mannen en 21 vrouwen met een goede afspiegeling van de
leeftijdsgroepen, waarbij ’50-59’ de grootste groep is met 37%. Hardlopers namen 86% en
wandelaars de resterende 14% voor hun rekening.
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De antwoorden op de eerste 4 open vragen hebben we in categorieën verdeeld zoals te zien is in de
staafdiagrammen. Antwoorden gaven een score op een of meerdere categorieën.

Bij de redenen om lid te worden scoren “prestatie/uitdaging” en “gezond/fit/conditie” het hoogst.
De meeste waardering voor de Loopgroep gaat vervolgens naar “gezamenlijk lopen/activiteiten”
en “gezelligheid”.

Er lijkt niet zo veel mis te zijn met de loopgroep. Het meest worden de geschrapte trainingen,
activiteiten en het contact gemist tijdens Corona. Verder veel verschillende inputs variërend van
meer pit tijdens de trainingen, de wens voor een lager instapnivo tot aan de wens van een eigen
lokatie/atletiekbaan.
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Als het gaat om ideeën om jongere leden aan te trekken valt op dat er vooral meer specifieke en meer
uitdagende activiteiten op de agenda zouden moeten staan. Heel veel andere suggesties zijn gedaan.
Ook de uitstraling naar de leeftijdgroep zou beter moeten zijn (“als ik op de website kijk, dan zie ik
een vereniging voor vooral ouderen ..”). Kortom voldoende aanknopingspunten voor ons.

Beoordeling activiteiten en communicatie
Reguliere activiteiten
trainingen; aantal per week
trainingen; tijdstip (19 uur op di/do)
trainingen; warming up/cooling down
trainingen; communicatie over looproute
trainingen; veiligheid tijdens trainingen
trainingen; "bij LGW loopt niemand alleen"
trainingen; algemeen rapportcijfer
Nieuwjaarsbijeenkomst
snertloop en wandeltocht
Jaarvergadering
Teun Velter cyclopaton
Tijdloop
Coopertest
Barbecue
Ronde van Waalre
voorbereiding en deelname marathon Ehv
nazit marathon
Fakkeltocht

8,6
7,6
8,0
7,5
7,9
8,0
8,1
7,8
8,3
7,7
7,9
8,1
7,5
8,6
8,5
7,9
7,5
8,2

Activiteiten tijdens Corona
aangepaste training kleiner groepen
COVID19km challenge mei 2020
verrassingspakket zomer
alternatieve marathon 11 okt
kerstmis presentje dec2020

7,7
8,2
8,5
8,6
8,9

Communicatie
LGW website
t lopertje
Facebook
appgroep trainingsinfo
appgroep fanatiek
e-mails

7,6
7,8
6,6
8,3
7,8
8,0

Zowel de reguliere activiteiten, de activiteiten tijdens Corona alsmede de communicatie worden goed
gewaardeerd met een score van gemiddeld 8. Een paar opvallende gegevens:
Uitschieters naar boven met een 8,5 of hoger kregen: het aantal trainingen per week, de barbecue,
Ronde van Waalre, verrassingspakket zomer 2020, de alternatieve marathon van vorig jaar en het
kerstpresentje 2020.
Bij een tweetal vragen heeft 15% of meer een onvoldoende gegeven, te weten: tijdstip van de
trainingen op dinsdag en donderdag - dit blijft een onderwerp van discussie - en Facebook.
Communicatie via Facebook kreeg ook de laagste gemiddelde score.
Voldoende stof tot nadenken zou ik zeggen. Nu is het aan het bestuur om de vertaalslag te maken van
deze uitkomst naar toekomstige verbeteringen naast vooral doorgaan met wat we nu doen.
Nogmaals onze hartelijk dank en, zoals een lid opmerkte “Topclub, ga zo door”, kunnen we vooral
trots zijn op onze club.
Namens het bestuur,
Reinier Beltman
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Notulen jaarvergadering 2021
Woensdag 17 maart om 19.00 uur, digitaal middels MS Teams
Voorzitter: Henk de Vrind / Reinier Beltman

Notulen: Werner Dijkgraaf

1. Opening
Henk opent de vergadering om 19.00
uur. Er zijn ca 40 leden online.
Door toedoen van Covid-19 is de
Algemene Leden Vergadering ALV)
van 2020 opgeschort in afwachting
van verdere ontwikkelingen en
helaas bracht 2020 onvoldoende
verbetering, waardoor er geen
fysieke vergadering mogelijk was.
Daarom is er een schrijven rondgestuurd met een terugblik op 2019
en financiële verslaglegging.
Afgelopen jaar is de loopgroep met
meerdere bulletins geïnformeerd
over de indeling van het jaar 2020
qua trainingen, activiteiten en wedstrijdjes.
2. Notulen 2019
De notulen van de laatste ALV in 2019 zijn verspreid onder alle leden en er is gelegenheid tot het
stellen van vragen. Hier wordt geen gebruik van gemaakt en de notulen worden akkoord bevonden.
3. Terugblik op 2020
a) De vergadering staat stil bij het overlijden van leden en een aantal partners van leden van de
loopgroep, te weten:
Toon Bakker
Ad van Hooft
Gonnie, de partner van Ad Tilborgs
Annie, de partner van Huub Verhees
Ine, de partner van Jacques Mulders
De moeder van Henk Couwenberg
De vader van Bram Moonen
b) Voordat Covid-19 zich ontwikkelde heeft de loopgroep nog een aantal activiteiten kunnen
organiseren. Als opening de nieuwjaarsborrel, waarin Henk aankondigde dat er ruimte gemaakt
zou worden voor verjonging van het bestuur.
c) In februari hebben we nog genoten van de Snertloop, onze laatste gezamenlijke activiteit.
d) Op 17 maart kregen we te maken met onze eerste intelligente lockdown, waarbij geen gezamenlijke activiteiten en trainingen mogelijk waren.
e) Later in het voorjaar konden we weer in beperkte mate de trainingen oppakken in groepjes van
maximaal 10 personen, met hierbij de focus op 2x per week, gericht op de intervallen. Later
kwamen daar de tempoduurlopen weer bij. Aangemoedigd werd dat alle leden de RIVM-richtlijnen volgend de duurlopen zelf bleven doen.
f) In april bedachten een aantal leden de Covid-19 Challenge, waarbij het doel was om 19 km hard
te lopen of te wandelen in een week tijd op een vooraf uitgestippelde route, of op basis van eigen
creativiteit.
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g) In mei werd de loopgroep verrast met een BBQ-pakket, ter compensatie omdat onze jaarlijkse
fysieke BBQ niet door kon gaan. De reacties hierop waren hartverwarmend.
h) Gedurende de zomer werd er fanatiek doorgetraind door alle leden onder begeleiding van de
trainers die mooie aangepaste programma’s hebben gemaakt.
i) In het weekend van 11 oktober (in het teken van de Eindhovense Marathon) hebben Reinier
Beltman en Werner Dijkgraaf zelf een alternatieve marathon georganiseerd in Waalrese variant,
met nazit bij het Brabants Genot. Wat begon als een leuk kleinschalig idee mondde uit in een
groot evenement wat zelfs de krant en de tv haalde. Door een inleg van alle deelnemers en een
verdubbeling van deze opbrengst uit de kas van de loopgroep werd maar liefst € 750,- opgehaald
ten gunste van de Voedselbank. De voorzitter en een aantal afgevaardigden waren erg blij met dit
gebaar en hebben zelf ook hun steentje bijgedragen in de vorm van een verzorgingspost op de
route. Al met al was deze dag een erg geslaagd succes.
j) En voorlopig het laatste succes, want op 13 oktober ging Nederland opnieuw op slot in een
tweede lockdown…
k) Tijdens de kerstmaand zat de loopgroep niet stil; er werden bijzondere kerstfiguren gepost op
Strava en de groep bleef haar kilometers trouw maken.
l) De week voor kerst hebben de leden een leuke kerstattentie ontvangen namens bestuur, welke
samengesteld en verspreid werd door een aantal enthousiaste leden.
m) Dan heeft onze trainer Peter van de Wiel zijn trainerschap beëindigd; ook hem is een afscheidscadeautje gegeven.
n) Jacques Jansen heeft zich uit het bestuur teruggetrokken na gezondheidsperikelen en om ruimte
te maken voor verjonging. Gelukkig maakt hij het inmiddels prima en heeft ook hij kunnen
genieten van een lekkere borrel.
o) Nico Broers meldt nog aanvullend dat de plogactie van 2020 is afgelast.
p) Tot slot mag met blijdschap vermeld worden dat er ondanks een bewogen jaar met het Covid-19
virus nauwelijks leden hun lidmaatschap hebben beëindigd.
4. Jaarverslag en verslag kascontrole
a) De inkomsten in 2020 waren zo’n € 1.746,- onder begroting; 1 van de redenen is het moeten
terugbetalen van verkregen subsidie aan de gemeente in verband met de geannuleerde Ronde van
Waalre. De uitgaven in 2020 waren ruim € 3.590,- onder begroting (hoofdzakelijk door het niet
kunnen doorgaan van vele activiteiten). Totaal exploitatieresultaat € 3.010,-. Dit wordt toegevoegd aan onze reserve.
b) Opgemerkt wordt door Wim Kremers dat er voor 2021 een hogere subsidie wordt toegekend door
Gemeente Waalre, waardoor het tekort over 2020 voor een deel wordt gecompenseerd (mits de
Ronde van Waalre dit jaar wel door mag gaan natuurlijk).
c) Extra opbrengsten zijn nog afkomstig uit de gehouden Jumbo-actie en van Carla de Rooij met
haar sponsorloop gedurende de Covid-19 challenge.
d) Bankkosten worden relatief hoger omdat er geen rente meer wordt toegekend.
e) Er wordt gevraagd naar de status van beschikbare kleding en hoe dit in de toekomst wordt opgepakt. Het bestuur licht toe dat het nieuwe bestuur hiermee aan de slag gaat het komende jaar.
5. Aftreden huidig bestuur
a) Henk de Vrind meldt dat het merendeel van de huidige bestuursleden inmiddels een respectabele
leeftijd heeft en dat al vaker geconcludeerd is dat er verjonging gewenst is. Tijdens de nieuwjaarsborrel benadrukte hij nog dat huidige bestuursleden dan ook graag ruimte maken voor
nieuwe aanwas.
b) Henk de Vrind treedt na 5 jaar af als voorzitter; blijft wel actief betrokken bij de jaarlijkse Ronde
van Waalre.
c) Secretaris Hans Harlé treedt af na 5 jaar, maar blijft zich inzetten voor het verenigingsblad
“Lopertje”.
d) Ton Schaffer heeft na Piet van Erp zijn ziekte het stokje als voorzitter overgenomen voor 3 jaar
en bleef actief namens de wandelaars, ook toen Henk de Vrind het voorzitterschap overnam.
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6. Aanstelling nieuw bestuur
a) Mientje Spijkerman blijft in het bestuur als afgevaardigde voor de wandelgroep en blijft betrokken als Lief & Leed commissie.
b) Arjen Verhiel blijft actief als spin in het web namens de trainers.
c) Reinier Beltman is het afgelopen jaar zichzelf gaan inzetten om de taken van Henk de Vrind over
te nemen als voorzitter.
d) Marja Raijmakers is sinds december 2020 ook betrokken en actief als bestuurslid en neemt onder
andere Mientje haar financiële taken over in de rol van penningmeester.
e) Werner Dijkgraaf is afgelopen jaar aangesloten en zal de rol van secretaris invullen.
f) De bestuursleden worden verwelkomd door de aanwezigen en krijgen de algemene goedkeuring
van de vergadering.
g) De aftredende bestuursleden worden hartelijk bedankt voor hun inzet. En ontvingen allen een
attentie voor hun vervulde taken. Mientje Spijkerman is dit jaar zelfs 25 jaar bestuurslid.
h) Tot slot wordt er een nieuwe kascommissie benoemd, bestaande uit Kitty Mandos en Bram van
Gessel, met als reserve kascommissielid Marjo Blom.
Reinier Beltman neemt het woord als nieuwe voorzitter en geeft aan dat het nieuwe bestuur de rest
van de agenda zal doornemen in deze vergadering.

Het nieuwe bestuur, vanaf links: Werner, Arjen, Reinier, Mientje en Marja.
Werner Dijkgraaf krijgt het woord en vertelt kort iets over de sponsoring van de loopgroep.
Hij geeft aan dat er het komende jaar gezocht moet worden naar een weg om de nodige sponsors te
behouden en te onderzoeken of nieuwe partijen bereid zijn om een bijdrage te leveren, bij eventueel
wegvallen van bestaande sponsoren.
Eén sponsor heeft inmiddels opgezegd per 2021: Smallsteps (voormalig Kids Company).
Namens bestuur en Loopgroep Waalre hierbij nog een woord van dank naar alle sponsors die
betrokken zijn bij de loopgroep gedurende het jaar, maar ook naar relaties die hun bijdrage leveren
tijdens speciale activiteiten, te denken aan de Ronde van Waalre.
7. Begroting 2021
Marja Raijmakers licht de begroting toe en benadrukt dat er veel onzekerheden zijn zoals afgelopen
jaar door de onduidelijkheid over het wel of niet door kunnen gaan van geplande activiteiten. Vele
leuke evenementen zoals bijvoorbeeld een nieuwe hardloop-/ wandelchallenge in april (meer info
volgt spoedig), maar zeker ook het feit dat Loopgroep Waalre dit jaar 25 jaar bestaat en reden is voor
een groot feest!
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8. 25 jaar Loopgroep Waalre
Reinier vult nog aan dat we voor dit feest toch vast een datum hebben bedacht (hoe toepasselijk):
25 september 2021. Save the date!
Dit feest zal ook in dat weekend gepaard gaan met een mooi sportevenement.
9. Ronde van Waalre
Wim Kremers licht toe dat er al gewerkt wordt aan het organiseren van de Ronde van Waalre.
Hij vraagt aan de leden zich op te geven om hieraan mee te helpen. Er zijn circa 75 vrijwilligers
betrokken bij dit jaarlijkse evenement, te weten: verkeersregelaars, inrichting start/finish, inschrijving voor volwassen en kinderen, medaille-uitreiking, tijdregistratiechips inzamelen en zelfs een
bezemfietser.
Er is inmiddels een inschrijflocatie gevonden. De bedoeling is voor 2021 De Oude Toren aan de
Kerkstraat, omdat hier ook de mogelijkheid is voor het plaatsen van een grote tent.
10. Plannen 2021
Reinier Beltman neemt de ‘theoretische’ agenda door voor 2021.
Enkele activiteiten zijn zeker in het voorjaar niet te realiseren omdat het aantal gevaccineerde
mensen nog laag is tot de komende zomer en dus weinig kans op ruimte voor versoepeling.
Toch is er spoedig al een gepland evenement, namelijk de actie op 20 maart “Landelijke
Opschoondag” waarbij een aantal hardlopers en wandelaars mee zullen doen met het ploggen, georganiseerd door Annemarie en Nico Broers en Bartelijne Feenstra.
Verder is er al een nieuwe hardloop-/ wandelchallenge in de maak (12 t/m 18 april) als aftrap van het
25-jarig bestaan. Georganiseerd door Marja Raijmakers en Mientje Spijkerman.
En er wordt gewerkt aan het organiseren van een trailrun in de maand juni. Hierover volgen nog
informerende e-mails en correspondentie naar de leden.
Gevraagd wordt hoe en in welke samenstelling de reguliere trainingen opgepakt gaan worden. Arjen
Verhiel licht toe dat de trainers dit op dezelfde wijze willen oppakken zodra de situatie het toelaat:
wederom in groepjes van circa 10 personen per trainer.
Reinier Beltman vraagt de leden om de enquête in te vullen zodat het nieuwe bestuur kan inventariseren welke items tot tevredenheid leiden en welke voor verbetering vatbaar zijn.
11. Rondvraag
Arjen Verhiel meldt dat hij contactpersoon was voor de Ronde van Waalre, namens basisschool de
Wilderen en vraagt wie zijn taak wil overnemen. Dit wordt onderling besproken en eventueel verder
opgepakt.
Monica Sondervan vraagt of andere scholen ook vertegenwoordigd zijn door iemand uit de loopgroep; dit is inderdaad het geval.
Wim Kremers vraagt naar de status van het contact met de provider van de website van Loopgroep
Waalre, in beheer bij Hans Harlé. Hans geeft aan dit over te dragen in samenspraak met het bestuur
en Wim.
Recente leden vragen naar de mogelijkheid voor het bestellen van een clubshirt van de loopgroep.
Dit wordt buiten de vergadering geïnventariseerd en opgepakt.
Bartelijne Feenstra en Roald Willemsen bieden zich aan om de te plannen trail van juni te organiseren en gaan hier mee aan de slag. Henk Couwenberg heeft zich ook aangemeld via de chatfunctie.
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter alle leden voor hun aanwezigheid op deze
bijzondere vergadering en spreekt namens het bestuur de hoop uit op een jaar met mooie mogelijkheden en alle goeds voor de leden in sportief en gezond opzicht.
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The BIG7
Lukas Leyten
Het ongelooflijke verhaal van drie LGW-ers, die tot het uiterste gingen en
vele ontberingen trotseerden om 7 marathons uit te lopen!
Dit heldenepos begon allemaal met een kort bericht in Whatsapp-groep
'LGW fanatiek'. De leden van deze groep zijn echte diehards, een eliteclub
van zwaar getrainde lopers die vele kilometers vreten... elke week opnieuw. Op 24 november 2020 deed een van deze leden, genaamd Roald,
een oproep om mee te doen aan de BIG7. Een barre challenge van maar liefst 7 marathons verspreid
over de continenten... En toch, de reactie van de fanatieke lopers bleef uit! Was dit dan toch een te
zware opgave voor deze fanatiekelingen?... Wist Roald eigenlijk wel wat hij voorstelde?...
Ik ben een redelijk nieuw lid van LGW en was net lid geworden van de LGW fanatiekelingenclub.
Natuurlijk wilde ik me als nieuw lid van deze eliteclub bewijzen en zag de oproep van Roald als een
mooie kans. Een soort ontgroening waarmee ik respect zou kunnen verdienen van deze fanatiekelingen. Dus ik meldde mij aan om ook mee te doen, zonder te weten wat BIG7 nu eigenlijk was.
Verder bleef het doodstil in de Whatsapp-groep.... En ... we wisten toen niet dat er nog een LGW-er
was met grote ambities binnen LGW, die zich later ook zou aanmelden. Verderop zal blijken
waarom....
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De BIG7 is een hardloopchallenge waarbij de deelnemers 7 marathons moeten uitlopen: het begint in
Tokyo, en vervolgens Boston, Londen, Berlijn, Chicago en New York. Als laatste marathon de
Heuvelland Marathon. In totaal 295 km met natuurlijk absurde tijdverschillen, die deelnemers totaal
uitputten door gebrek aan herstel, rust en slaap.
Zowel Roald als ik gingen voortvarend aan de slag; de km's tikten we weg. Maar tegen Oud en
Nieuw werd het zwaar,... heel zwaar. Het was dat moment dat Roald stuk zat en niet wist hoe hij
verder kon. Zijn noodkreet was hartverscheurend. Op Oudejaarsdag 2020, kwam het eruit en hij
zocht hulp en support op Strava: "Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan". De pijn
moet hevig zijn geweest; het enige wat Roald op de been hield was keiharde muziek. Een verdoving
waardoor hij de pijn en de verkramping in zijn benen niet kon voelen.
Voor mij was het niet anders; de vermoeidheid eiste zijn tol. Op 15 december ging het mis, na 2 km
ging ik vlak tegen de grond. Een simpele stoeprand was te veel; gelukkig was de schade niet groot.
En met een gehavend lichaam ging ik door; het moest me lukken!
Iets daarvoor was er een opmerkelijk bericht: "Hi Roald en Lukas, zag dat jullie je opgegeven
hadden voor de Big Seven. Leek me ook leuk. Nu de inhaalrace starten." Wie was dit en wat was zijn
doel? Het was Reinier, die natuurlijk al veel eerder de oproep van Roald had gezien in de app.
Reinier vertrok naar China en bleef daar enige weken. Het kan niet anders dan dat Reinier daar op
trainingskamp was gegaan om zijn ambitie om voorzitter te worden van LGW te versterken.
Dit was zijn kans om te scoren. Hij trainde zwaar en wat bleek, de km's in China telden mee voor de
BIG7 zonder dat hier ruchtbaarheid aan was gegeven. En het zal niemand verbazen dat door het
intensieve trainingskamp Reinier heel snel de finish kon halen. We zullen nooit weten wat een
trainingskamp in China inhoudt, maar we weten wel dat Reinier mede door deze prestatie tot
voorzitter van LGW is gekozen!
Ondanks alles en met de support van vele Kudo's op Strava hebben deze 3 LGW-ers de BIG7
challenge volbracht!
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Afscheidsgroet
Elke Donker
Hoi allemaal,
Een stukje van mij om afscheid te nemen. Afscheid van de loopgroep, van jullie en van mijn en ons
wekelijks, zondagse favoriete bezigheid.
Hardlopen is sinds mijn 16e een belangrijk onderdeel van mijn leven, waaruit ik veel plezier en
energie haal. De inspanning, het buiten zijn, mijn lichaam sterk houden, goede conditie en niet te
vergeten die lekkere adrenaline .
Van de atletiekbaan ben ik naar duurloop gegaan toen ik moeder werd. Het lopen was in alle hectiek
en drukte van de dag een heilzame afwisseling. Hardlopen was een moment van rust, van opladen en
mijn hoofd leegmaken en gaf me ruimte.
Toen ik me aansloot bij Loopgroep Waalre (inmiddels jaaaaaaaaren geleden!), ontdekte ik opnieuw
hoe leuk ook het samen lopen is. De dynamiek, de verschillende gesprekspartners onderweg, elkaar
steunen, stimuleren, lachen, plezier en samen genieten. Elkaars leven toch een beetje volgen door
wekelijkse zondagochtendontmoetingen. Steeds verschillende, mooie en verrassende routes, intervaltrainingen, enthousiaste trainers, ik heb er zo van genoten! Opgeladen of moe thuiskomen maar altijd
content, lekker.
En nu is dat niet meer... Het afgelopen jaar was gewoon wandelen of gewoon naar de winkel lopen al
veel en pijnlijk voor mijn heup; andere dagen had ik minder last maar met hardlopen altijd. Fysiotherapie hielp niet, waarna uit verwijzingen bleek dat er sprake is van artrose.
Tsja en dat is accepteren en mee leren omgaan. Spieren sterk houden om het gewricht te ondersteunen en zorgen voor een stevige opbouw van kraakbeen ter compensatie van de afbreuk. Afstemmen
per dag. Inmiddels kan ik soms een rondje hardlopen en dan ben ik superblij. Anders huppel, dribbel
en wandel ik.
Met jaloezie zie ik mensen hardlopen of ongecompliceerd springen en een balletje trappen. Zonder
erbij na te denken, vanzelfsprekend en vol vertrouwen. Das war einmal.... Volgend hoofdstuk in mijn
leven, schijnbaar.
Individueel lopen is mijn toekomst nu. En iedere keer dat dat kan, maakt me blij.
Dankjewel allemaal en iedereen voor het samen sporten, de trainingen en de persoonlijke ontmoetingen. Hopelijk treffen we elkaar nog eens ergens in het bos of zo als ik op een 'goede dag' lekker
aan het sporten ben of gewoon rustig wandel. Het ga jullie allemaal goed!
Hartelijke groet,
Elke

Loopgroep in actie tijdens Landelijke Opschoondag
Annemarie Broers
Ieder jaar worden er tijdens de Landelijke Opschoondag door heel Nederland opschoonacties
georganiseerd om zwerfafval op te ruimen. Twee jaar terug hebben Bartelijne Feenstra, Nico Broers
en Annemarie Broers een heuse ‘‘plogcommissie’’ opgericht. In dat jaar (precorona) kwamen er op
zaterdagochtend veel lopers en wandelaars naar Meester Keeman om vanuit daar verschillende
routes te lopen. De actie werd toen door de gemeente gesteund. De steun bestond uit het uitlenen van
afvalgrijpers en een financiële bijdrage voor de clubkas.
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Vorig jaar waren de voorbereidingen al in volle gang toen corona zijn intrede deed. Helaas kon de
actie daardoor toen niet doorgaan. Dit jaar was er een oproep aan jullie om coronaproof mee te doen
aan deze gezamenlijke voorjaarsschoonmaak.
Op zaterdagochtend 20 maart zijn circa 25 lopers en wandelaars in duo’s, gewapend met handschoenen en vuilniszakken, door de straten, fiets- en bospaden van Aalst en Waalre getrokken om zwerfafval op te ruimen. De duo’s hadden zich goed verspreid over het dorp.
In Aalst zijn onder meer de Ekenrooi, de Voldijn en het gebied rondom Den Hof opgeschoond.
Sommige duo’s waren meer gericht op het bos bij de Ekenrooi of het bosgebied bij de Dirck van
Hornelaan. Daarnaast zijn meerdere wandelaars aan de slag geweest bij de Onze Lieve Vrouwendijk
en bij de Meeris, ook wel bekend als het Gat van Waalre.
Na het harde werken is iedereen bij Lunchroom Hof 7 door het bestuur getrakteerd op een koffie of
thee ‘to go’ en iets lekkers. Daar vond ook de prijsuitreiking plaats. Er was namelijk een paasachtig
prijsje te winnen voor de leukste, grappigste en creatiefste foto/selfie.
Zonder twijfel is deze prijs gewonnen door Roald en Monica. Hieronder zijn hun winnende foto’s te
zien, waaruit duidelijk blijkt dat zij met veel enthousiasme hebben meegedaan!
Dank aan alle deelnemers voor jullie inzet en enthousiasme!

De twee onderstaande foto’s zijn gemaakt door Connie Sinteur ten behoeve van De Schakel.
De linkerfoto van Roald en Monica is in De Schakel geplaatst.

De winnende fotoreeks van Roald en Monica:
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Foto’s van de overige deelnemers:
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