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2. ‘t Lopend vuurtje (89)

Gezamenlijk trainen weer opgeschort
Zoals al via de LGW trainingsinfo-app is medegedeeld, moesten de trainingen en gezamenlijke
wandelingen helaas direct per zondagochtend 19 december worden opgeschort. Dat geldt dus ook
voor de zondagtraining. Heel erg jammer uiteraard. We hopen dat jullie in de komende tijd zelf door
blijven lopen.
De gebruikelijke nieuwjaarsborrel begin volgend jaar kan helaas ook niet doorgaan. We hadden iets
alternatiefs in gedachten, maar daar kan nu ook een streep door.
Geen goed nieuws, maar laten we hopen dat het snel beter gaat in het nieuwe jaar. Zodra er
wijzigingen voor ons optreden zullen we dit aan jullie melden.
Desondanks willen we jullie fijne feestdagen wensen en een gelukkig, gezond en sportief 2022!
Bestuur Loopgroep Waalre

Vacature trainer LGW M/V
Loopgroep Waalre zoekt een enthousiaste trainer M/V. Wat verwachten we van jou?
- Dat je in overleg op gezette tijden samen met een andere trainer de training verzorgt
- Niet bang bent om voor een groep te staan en de leiding te nemen
- Ieder kwartaal een heel gezellig trainersoverleg bijwoont
Wat verwachten we niet?
- Dat je de loopscholing feilloos beheerst
- Je alles al weet van warming-up en cooling-down
- Je honderden voorbereide routes hebt klaarliggen
- Je een topatleet bent die alle records verbreekt
Dat we e.e.a. niet verwachten sluit niet uit dat het wel mooi meegenomen zou zijn!
Het bestaande team van trainers zal als een warm bad aanvoelen als we jou op weg helpen als
aspirant-trainer. Middels "learning on the job" en (als Covid het weer toestaat) een train-de-trainer
cursus, gaan we je in het zadel helpen. We gaan je dus niet in het diepe gooien, maar helpen een
trainer te worden van de leukste loopgroep in Waarle!
Mocht je belangstelling hebben, of toch nog veel twijfels en vragen, bel Arjen!
Namens trainers LGW, Arjen Verhiel, 06 12 11 8509
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