’t Lopertje
Jaargang 23, nr. 5 - augustus / september 2021
’t Lopertje is het clubblad van Loopgroep Waalre en verschijnt 7x per jaar. Redactie: lopertje@loopgroepwaalre.nl
Het volgende nummer (nr. 6) verschijnt eind oktober. Bijdragen ontvangen we graag uiterlijk op woensdag 27 oktober.
Zie voor meer informatie, meer foto’s en eerdere nummers onze website www.loopgroepwaalre.nl.

In dit nummer:
Blz.
1. Ontbijtloop
3. Foutjes jubileumboek

blz.
3. Jacques voor Spierfonds
4. Ooievaarstrail

blz.
5. Seenager aan het woord
6. ‘t Lopend vuurtje (87)

Ontbijtloop in plaats van Ronde van Waalre
Wim Kremers
Op 11 september was de Ronde van Waalre gepland, maar zoals bekend heeft de epidemie roet in het
eten gegooid. Natuurlijk waren wij als organisatie gefrustreerd dat de Ronde voor het 2e achtereenvolgende jaar geskipt moest worden en we hadden daarom die ontevredenheid ook uitgesproken bij
het bestuur. Natuurlijk krijg je dan de wedervraag of we voor de leden van de loopgroep een alternatief konden bedenken, waarbij we zowaar ook nog eens budget kregen toegewezen.
De organisatie heeft maar eens een paar keer bijeengezeten en op de eerste bijeenkomst kwam van
Tine Slokkers al meteen het idee om een soort ontbijtloop te organiseren. Al snel kwam er een
contact tot stand met enkele horecagelegenheden in de omgeving. We gingen maar eens informeren
wat de mogelijkheden waren en uiteindelijk kwamen we uit bij ons ‘vaste’ zondagsadres, de hut van
Mie Pils. En we moeten zeggen dat we alle medewerking en ook enthousiasme ontvingen van
herbergierster Gerda Mertens. Tine kreeg het bovendien bij haar Rien gedaan dat hij een drietal
routes ging samenstellen van 15, 10 en 5 km.
Vanaf dat moment hebben we op allerlei mogelijke manieren de leden benaderd om in te schrijven
om deel te nemen. Het van tevoren (hard)lopen was niet noodzakelijk, maar wandelaars en hardlopers konden natuurlijk wel trek krijgen door voor het ontbijt te bewegen. Iedereen kon in eigen
tempo en groepssamenstelling de routes afleggen met maar één voorwaarde: terug zijn om 9:30 uur
bij de hut.
Liep de inschrijving aanvankelijk niet echt storm, geleidelijk aan werd het ons als organisatie
duidelijk dat door de nodige vakanties, de training voor de Roparun en deelname aan trails we
eigenlijk blij moesten zijn met 46 deelnemers. Tot onze stomme verbazing kwamen er uiteindelijk
nog 3 leden meer dan zich hadden ingeschreven en met een beetje inschikken kon dat ook.
Onze voorzitter Reinier Beltman verwelkomde iedereen om 9:30 uur met een kort woordje en pleitte
nogmaals voor de actie van en door Jacques Mulders voor het Spierfonds en de van harte aanbeveling om te doneren, mocht men dat nog niet hebben gedaan. Hierbij nogmaals de link:
https://www.spieractie.nl/actie/jacques-mulders?utm_source=kentaa&utm_medium=emailshare&utm_campaign=prinses-beatrix-spierfonds
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Hierna was er voor iedereen een glaasje prosecco. Hierna kon worden aangevallen op het prima
verzorgde ontbijt, compleet met eitje, koffie, jus d’orange, melk. Nadien kon de vaste zondaggroep
ook nog eens genieten van hun glas trappist en Grimbergen. Die hebben ze overigens wel zelf
moeten betalen.
Kortom een activiteit die op prijs werd gesteld door de leden en die de teleurstelling van de Ronde
een beetje weg heeft kunnen werken.
De bijgaande foto’s zijn gemaakt door Martijn Kranen.
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Foutjes jubileumboek
Waar gehakt wordt vallen spaanders, en ook ons jubileumboek ontkomt niet aan dat spreekwoord.
In de eindopmaak zijn er helaas ongemerkt een paar dingen ingeslopen die niet de bedoeling waren:
Blz. 16: het duimpje van Roald
In Roald’s laatste zin had achter ‘dikke’ een klein duimpje moeten staan, zoals hieronder:

Blz 94: de tekst van Riet
De inzending van Riet Spijkerboer lag over het wit van Inge Krol, maar is later onder Inge
terechtgekomen. Daardoor is een stukje van haar tekst weggevallen. De bedoeling was:

Jacques Mulders loopt voor Prinses Beatrix Spierfonds
Onze clubgenoot Jacques Mulders loopt op 10 oktober in Eindhoven de halve marathon. Hij laat zich
hierbij sponsoren, en de opbrengst daarvan gaat naar het Prinses Beatrix Spierfonds. Dit fonds zet
zich in voor de bestrijding van spierziekten door het wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekten
te ondersteunen.
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Donaties zijn nog steeds van harte welkom. Doneren kan via https://www.spieractie.nl/actie/jacquesmulders?utm_source=kentaa&utm_medium=email-share&utm_campaign=prinses-beatrix-spierfonds
De foto hieronder is gemaakt tijdens de huttraining van 8 augustus. Fotograaf is Sem Wijnhoven van
DCI Media.

Ooievaarstrail 29 augustus
Wiek Tilleman
Eindelijk was het dan zover. Na een uitstel van meer dan 9 maanden kon dan toch de Ooievaarstrail
doorgaan. Uiteraard met in achtneming van de coronaregels was het toch een geslaagd evenement.
Het parcours was in de
bossen en de hei van Goirle
als 1e wedstrijd van de
Brabantse trailserie, met
start en finish bij klooster
Nieuwkerk. Loopgroep
Waalre was vertegenwoordigd, maar door blessures
moesten enkelen helaas
afhaken. Ikzelf had ingeschreven voor de 16 km.
De start was in groepjes van
8 tot 10 lopers. Het terrein
was goed te lopen met afwisselend bos en hei met
weinig hoogteverschillen.
Toch een echte trailrun.
Na 1.50.29 uur waren de
16 kilometers afgelegd.
Niet snel, toch tevreden.
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Een ‘Seenager’ aan het woord
Jacques Jansen
Beste leeftijds- en andere genoten,
Ik heb net ontdekt dat ik tot een hippe leeftijdsgroep behoor!
Ik ben een "Seenager" (Senior teenager).
Wat is daar mooi aan?
Ik heb alles wat ik ooit wilde als tiener (weliswaar pas 50 - 60 jaar later).
Ik hoef niet naar school of naar mijn werk te gaan.
Ik krijg elke maand een uitkering.
Ik heb een rijbewijs en een eigen auto.
Mijn identiteitskaart laat mij toe in alle bars en wijnwinkels binnen te stappen om alcoholische
dranken te kopen.
Alleen laat mijn pensioentje dat niet toe. Mijn lever evenmin...
De mensen met wie ik uitga hoeven niet meer bang te zijn om zwanger te worden.
De meesten zijn nergens nog bang voor, ze hebben al geluk zo lang te leven. Ze denken dat het geluk
nog wel even aan hun kant zal staan.
Ik heb geen acne meer.
Het leven is goed!
Ook zal jij je intelligenter voelen na het lezen van deze tekst, als je zelf een Seenager bent.
Mijn hersenen zijn wat trager omdat ze zoveel weten, een beetje zoals een pc waar je (te) veel in
opgeslagen hebt.
Wetenschappers geloven dat al deze kennis je slechthorend maakt door de druk die dit veroorzaakt
op je binnenoor.
Ze zouden beter uitzoeken hoe ze hoorapparaten minder duur kunnen maken.
Soms ga ik naar een andere kamer om iets te halen en als ik er ben, denk ik alweer aan iets anders en
weet ik niet meer waarvoor ik hier kwam.
Het is geen echt geheugenprobleem, het is een manier van de natuur om ouderen meer te doen
stappen.
Stappen is goed voor de gezondheid zegt mijn dokter.
Ik heb wel meer vrienden waar ik dit naartoe zou sturen,
maar nu kan ik me even al hun namen niet meer herinneren.
Dus, stuur dit a.u.b. naar uw vrienden,
misschien zijn ook enkele van mijn vrienden uw vrienden?
Groetjes... 'n DOLLER
P.S. En hoe is jouw naam ook weer?
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