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Champagne Ontbijtloop
Werner Dijkgraaf, namens bestuur LGW
Op zondag 10 april mochten de leden hun wekker zetten om tussen 7.30 en 9 uur te vertrekken voor
een sportieve start van de dag middels wandelen of hardlopen. Waarna zij getrakteerd werden op een
heus Champagne Ontbijt bij de Hut van Mie Pils.
De opkomst was royaal met ca. 40 deelnemers op de vooraf gedeelde routes van 5, 10 en 15 km.
Het weer was zeer lekker en uitnodigend om al zo vroeg op te staan en extra lang van het weekend
te mogen genieten.
Alles was zelfsturend (alle vooraf aangemelde deelnemers moesten zelf groepjes vormen hoe laat en
met wie, welke afstand zij zouden afleggen) en er was die dag geen reguliere training. De groepsapp
en mailings namens de organisatie vooraf deden hun werk, want er liep niemand (ongewenst) alleen.
De routes had ik braaf uitgeprint en klaar voor uitreiking aan de deelnemers, maar die had iedereen
uiteraard allang in hun horloge of smartphone geprogrammeerd!
Dat gaf mij gelegenheid me nergens anders mee te bemoeien en lekker Gerda te helpen met het
dekken van de tafels, rapen van de eieren, bottelen van de flessen met een lekker tintelend bubbeltje,
het aansteken van de kaarsjes en vouwen van de servetten (gelukkig heb ik in een ver verleden nog
iets opgestoken van mijn bijbaantjes in de horeca).
Rond de klok van 10 uur waren we weer compleet en druppelden we allemaal binnen in de huiselijk
aangeklede serre van de Hut. Na een korte openingsspeech (ik houd van bondig zijn als er een vol
glas voor me staat) werden we door Gerda en haar medewerkers verwend met een lekker ontbijtje
onder het genot van een glaasje prik, koffie en thee.
Het was een erg leuke ervaring op een even zo fijne locatie en een keer iets anders dan afgebeuld te
worden door de trainers van dienst. Een heel relaxte start van de zondag, die er wat mij betreft nog
vele mogen volgen!
De mooie sfeerfoto’s staan al een poosje te pronken op de website van onze Loopgroep Waalre.
Het was leuk om er bij te zijn en hopelijk volgend jaar weer!!
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Vrijwilligerspenning voor Henk de Vrind, Ton Schaffer en
Jacques Jansen
Reinier Beltman, voorzitter
De gemeente Waalre zet jaarlijks haar vrijwilligers in het zonnetje als blijk van waardering.
Verenigingen en stichtingen in de gemeente kunnen kandidaten voorstellen die aan een aantal criteria
moeten voldoen. Normaal gesproken worden de vrijwilligerspenningen aan het einde van het jaar
uitgereikt maar vanwege covid-19 werden de uitverkorenen van zowel 2020 als 2021 uitgenodigd op
8 mei jongstleden in het Huis van Waalre.
Loopgroep Waalre was ook van de partij met 3 ex-bestuursleden die hun sporen hebben verdiend met
hun talrijke bijdrages aan de loopgroep en ook daarbuiten. Henk de Vrind en Ton Schaffer kregen de
penning uitgereikt. Jacques Jansen kon er helaas niet bij zijn maar voor hem was er ook een penning.
Na de uitreiking volgde een gezellige nazit met een hapje en een drankje.
Ik wil bij deze Henk, Ton en Jacques nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdrages aan de
loopgroep en feliciteren met hun vrijwilligerspenning!

Martijn Kranen fotograaft weer voor de loopgroep
Reinier Beltman
Op 21 mei was Martijn weer van de partij om die dag de cyclopaton vast te leggen met de lens. Na
afwezigheid bij een aantal activiteiten zal vanaf nu Martijn het fotograferen bij de loopgroep weer
oppakken. In een prettig gesprek hebben we een aantal afspraken gemaakt om wat onduidelijkheden
uit het verleden te voorkomen in de toekomst.
Goed te melden is dat het geen enkel probleem is dat ook anderen foto’s maken tijdens de loopgroepactiviteiten en deze delen. We zijn blij dat Martijn er weer bij is en kijken uit naar zijn vele plaatjes!

Activiteitenkalender 2022
zo 12 juni:
do 23 juni:
vr 24 juni:
za 10 sept:
zo 9 okt:
zo 23 okt:
zo 6 nov:
di 13 dec:

Midzomer trail
Coopertest
Barbecue
Ronde van Waalre
Deelname marathon Eindhoven + nazit
Najaarsloop/ -wandeling
Deelname Valkenloop
Fakkelloop
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Het verslag hieronder hebben we helaas over het hoofd gezien voor Lopertje 2.
Daarom hierbij alsnog in dit nummer:

Cursus reanimatie en gebruik van AED-apparaat
Werner Dijkgraaf, namens bestuur LGW
Op maandag 21 februari 2022 werd in ’t recent verbouwde Hazzo de cursus Reanimatie en Gebruik
van AED-apparaat (Automatische Externe Defibrillator) aangeboden, speciaal voor onze leden.
Docent was Bob Groeneveld, van EHBO-vereniging Aalst-Waalre. In deze cursus wordt geleerd hoe
te reanimeren met behulp van hartmassage en mond-op-mondbeademing op zogenaamde slachtofferpoppen. Daarnaast leer je hoe je het AED-apparaat moet bedienen zodat je snel en adequaat
kunt handelen als iemand in je omgeving wordt getroffen.
De cursus wordt al vele jaren verzorgd door inspirerend docent Bob Groeneveld, 80 lentes jong en
ondanks zijn pensioen volgt hij zijn passie nog wekelijks door dit soort trainingen te verzorgen. Hij
vindt het fantastisch om zijn ervaring en kennis over te brengen op iedereen die daar belangstelling
voor heeft en deed dat ook vol overgave afgelopen 21 februari.
De opkomst was boven verwachting, behalve het grote aantal van ruim 25 deelnemers viel op dat er
een grote nieuwe aanwas was met een aantal nieuwe (lees: jongere) leden. Erg belangrijk; weten wat
je kunt doen in een crisis situatie is immers voor iedereen belangrijk.
Grootste leermoment was mijns inziens dat je eigenlijk niets verkeerd kunt doen, behalve jezelf laten
meeslepen in het zogenaamde ‘omstanderseffect’ (er van uit gaan dat een ander zich wel over het
mogelijke slachtoffer ontfermt). Zeker in dergelijke situatie is communiceren van belang. Betrek
omstanders, vraag of er professioneel verpleegkundigen in de omgeving zijn, spreek mensen aan de
hulpdiensten te bellen, maar vooral: werk samen (indien mogelijk).
Hopelijk hebben we de cursus niet nodig, maar toch handig om iets van deze leerzame avond op te
slaan in je achterhoofd.
Bedankt voor de belangstelling onder de aanwezigen en natuurlijk ook dank aan Bob Groeneveld,
dat hij nog maar lang in gelegenheid mag zijn om ons te ondersteunen met zijn vakkennis.

4

Bedankje van Asterix
Wim Kremers
Op zondagmorgen 24 april, na afloop van de zondagtraining, werden we in de Hut van Mie Peels
aangesproken door Jens Peters, lid van studentenatletiekclub Asterix. Zij hebben in maart jl voor de
eerste keer de Paarse BosCross georganiseerd (onderdeel van de Kempische Cross Competitie) en
willen vooral de leden van Loopgroep Waalre bedanken voor hun hulp en meelopen. We ontvingen
een briefkaart met tekst welke voor zich spreekt.
Het bijzondere is dat Jens de zoon is van Ad Peters, gewaardeerd regionaal loper en lid van zowel
AVV als Eindhoven Atletiek. Nog veel meer bijzonder is dat zijn moeder oud-lid is van de loopgroep. De ouderen onder ons kennen Bieneke Bauling nog als een talentvol loopster. Zoon Jens heeft
op de 800 en 1500 duidelijk de genen meegekregen van zowel vader als moeder.
Ook heeft SAV Asterix toegezegd om mee te werken én te lopen met de Ronde van Waalre op
10 september aanstaande. Op naar meer samenwerking.
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Dit jaar stellen we ons trainingstraject naar de halve marathon Eindhoven weer open voor nietleden. Heb je dus familie, vrienden of andere bekenden die zich altijd solo voorbereiden of voor het
eerst een halve willen lopen, laat ze dan het stukje hieronder eens lezen.

Meetrainen voor de halve van Eindhoven?
Arjen Verhiel
Het zal de hardloopliefhebber niet ontgaan zijn dat op 9 oktober 2022 de marathon van Eindhoven
weer plaatsvindt. Loopgroep Waalre doet daaraan ieder jaar mee met tientallen leden, op de diverse
afstanden waaronder de hele marathon.
Voor de halve marathon (21,1 km) hebben we jaarlijks een specifiek trainingsprogramma. Daarin
worden de duurlooptrainingen steeds langer, en besteden we ook aandacht aan duurvermogen en
basissnelheid.
We bieden niet-leden de mogelijkheid om met ons mee te trainen in voorbereiding op marathon
Eindhoven. Voor slechts € 15,- kunnen alle geïnteresseerden vanaf 1 juni tot 9 oktober meedoen met
onze voorbereiding op de halve marathon in Eindhoven. Voor die € 15 mag je deelnemen aan onze
drie wekelijkse trainingen, op zondagochtend en dinsdag- en donderdagavond. Je zorgt zelf voor je
inschrijving voor de halve marathon op 9 oktober.
Elke week komen diverse soorten trainingen aan bod:
 Duurlooptraining: geleidelijk opvoeren van de duurloopafstand totdat je die 21,1 km goed aankunt. Tussentijds is de afstand af en toe korter om even te herstellen; dat werkt beter dan alleen
toename over 3 maanden.
 Tempo-duurlooptraining: een middellange duurloop met daarin een periode van versnelling die
per week een beetje langer wordt.
 Lange intervaltraining: je loopt afstanden tussen 0,5 en 2 km wat sneller dan gewoonlijk om je
gebruikelijke tempo beter te kunnen volhouden.
 Korte intervaltraining: over 100 tot 300 meter zet je extra aan voor een hoger tempo. Dit verbetert je uithoudingsvermogen, dus je loopprestatie over de hele linie. Begin oktober doen we
dit wat rustiger, zodat de belasting met de langer wordende duurlopen niet te hoog wordt.
Tijdens de trainingen word je begeleid en geadviseerd door onze ervaren trainers, die al veel halve
en vaak ook hele marathons achter de rug hebben. Als je normaal je trainingen alleen doet, zul je
ervaren dat je in de voorbereiding én op de grote dag zelf veel steun en gezelligheid ondervindt aan
het lopen met anderen samen. Deze stimulans vanuit de groep gaat je zeker helpen om je doel te
bereiken.
Na 9 oktober ben je uiteraard welkom om lid te worden van Loopgroep Waalre, maar dat is helemaal
je eigen keuze en gebeurt niet automatisch.
De enige voorwaarde die we stellen is dat je vooraf een passend basisniveau moet hebben. Zo’n
kilometer of 10 kunnen hardlopen is echt het minimum, maar we adviseren om pas mee te doen als
je minstens 15 km achter elkaar volhoudt. We richten ons met deze actie dus niet op beginnende
lopers!
Om mee te doen stuur je een mail met je naam en contactgegevens naar
starters@loopgroepwaalre.nl.
Wil je meer weten over Loopgroep Waalre, kijk dan op onze website www.loopgroepwaalre.nl.
Graag tot ziens bij de training!
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Avondvierdaagse
Loopgroep Waalre is nooit te beroerd om
andere verenigingen de helpende hand toe
te steken. Zo deed ook de organisatie van
de Waalrese avondvierdaagse met succes
een beroep op ons voor wat hulp.
Op de foto hiernaast zien we onze clubgenoten Ben Putman en Huub Verhees die
op 17 mei een stempelpost langs de route
van de avondvierdaagse bemannen.
Ze hadden er prachtig zomers weer bij.

Teun Velter Cyclopathon 2022
Werner Dijkgraaf, namens bestuur LGW (en namens Team Cyclopathon als hulpknechtje )
Het is zaterdag 21 juni, de dag nadat Nederland geteisterd was door verschillende kleurcodes, die
vaak leidden tot omgewaaide bomen en afgebroken takken. Het was even spannend tijdens het
controlerondje om 8.00 uur om de schade op te nemen op het vrijdag uitgezette parcours van de
Cyclopathon voor onze lopers en fietsers die we hadden uitgenodigd om mee te doen aan dit snelle
evenement. Gelukkig viel de schade mee, alleen enkele lintjes uit de plooi gehaald en de ergste
plassen, ontstaan door de regen even drooggedept om er enigszins comfortabel over heen te rennen
of fietsen ;-)
De leden waren er klaar voor en ook de organisatie van dit jaar, bestaande uit Annemarie vd Lisdonk,
Ietje Verhoeven onder bezielende leiding van teamcaptain Marjo Blom. Na een soepele overdracht
van het vertrouwde draaiboek hebben zij een perfecte taakverdeling ingericht, waarbij ook ik niet
ontzien werd, als langste van het gezelschap was nog steeds aan mij de eer om de Start/Finishvlaggen op te hangen.
Rond 10 uur meldden de lopers en fietsers zich bij het Brabants Genot waar ze voorzien werden van
een startnummer en consumptiebonnen en konden de duo’s kennismaken met elkaar als racemaatje.
Nadat het veld compleet was, het bos in en naar het kleine Vlasrootven.
Na wat inloopoefeningen en nadat de fietsers hun parcours verkend hadden was het deelnemersveld
klaar voor de start.
Huub Verhees (omroeper & startschot) legt de spelregels uit (streng doch rechtvaardig). Na het
startsignaal leggen de lopers en fietsers om beurt ieder 5 ronden af, en tikken na elke ronde elkaar af
in het wisselvak. Lopers rennen rechtsom het ven een rondje van ca. 1000 m en fietsers linksom een
rondje van ca. 2000 m. Daarbij is de bedoeling is dat beide partijen ongeveer even lang beweegtijd
en rusttijd hebben. Het koppel dat als eerste de rondes volbracht heeft mag zich winnaar noemen.
Voor de veiligheid onderweg zijn we voorzien van 2 EHBO-medewerkers, waar gelukkig geen
aanspraak op gemaakt is. De jury (Nelleke Baats, Trudy Ketting en Bartelijne Feenstra) hield de
doorkomsten en eindtijden nauwlettend in de gaten en langs het parcours stonden bijna meer fotografen dan bij een gemiddelde eredivisie voetbalwedstrijd!
Alle deelnemers met een vertrokken gezicht over de eindstreep maar gelukkig al kort erna een blije
lach nadat er een krentenbol en sportdrankje naar binnen werden geduwd, om daarna e.e.a. nog weg
te spoelen op het terras.
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De sterke verhalen kwamen los op het terras bij Brabants Genot, onder de prijsuitreiking. Hier
werden 4 prijzen zijn uitgereikt. (eerste, tweede en derde plaats en een poedelprijs). Daarnaast
werden ook nog wat extra prijsjes verloot onder alle aanwezigen. Scarabee Valkenswaard, bedankt
voor jullie gulle aandeel hierin!
We hebben weer een mooi event beleefd en hopen van harte dat dit nog jaren opvolging mag krijgen.
De uitslagen van de totaal 16 teams staan hierna vermeld.
Iedereen bedankt, hardlopers en fietsers waar we niet zonder kunnen, maar natuurlijk ook EHBO,
onze fotografen, juryleden, cateraars, organisatie, Scarabee en niet te vergeten het Brabants Genot
voor de gastvrijheid!
De bijgaande foto’s werden gemaakt door Martijn Kranen en Rien Slokkers.
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Uitslag Cyclopathon 2022
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Poedelprijs
15
16

Naam loper en fietser

Eindtijd

Sergei Souljé
Naud Kamphuis
Carla de Rooij
Bas van Leeuwen
André Engelen
Mireille Meijs
Arno Bos
Ralph Deuze
Lukas Leyten
Martin Guit
Paul Feenstra
Floor Wieringa
Reinier Beltman
Paul Linnartz
Monica Sondervan
Patrick den Elsen
Erik Dielhof
Marja Raijmakers
Roald Willemsen
Bert Vermeulen
Wim Kremers
Edward Horik
Petra Versmissen
Gijs van der Aalst
Nico Broers
Cor Luyks
Bram van Gessel
Sophie de Keuster
Ietje Verhoeven
Werner Dijkgraaf
Wiek Tilleman
Jaap Wieringa

40.24
41.19
42.20
42.34
42.38
42.41
43.03
43.40
44.27
44.34
45.42
47.55
49.48
50.13
50.14
41.27
(4 rondes)
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De winnaars aan het woord
Sergei Souljé:
Op zaterdag 21 mei 2022 stond na twee jaar (Corona)pauze de Teun Velter Cyclopathon weer op het
programma van Loopgroep Waalre, een evenement vernoemd naar Teun Velter, die lid was van
Loopgroep Waalre en helaas veel te jong is overleden.
Na een voorbereiding van ruim drie jaar én met vers bloed in het organisatiecomité was de organisatie van de Cyclopathon uiteraard vlekkeloos. Werkelijk aan alles was gedacht: wedstrijdsecretariaat, tijdwaarneming, jury, starter, wisselzonecoördinatoren, consumptiebonnenmanagers, fotografen,
catering, EHBO-ers, een podiumceremonie, prijzen, poedelprijzen, extra prijzen, publiek en een
gezellige nazit bij het Brabants Genot.
Ook het parkoers lag er razendsnel bij, na enkele regenbuien in de dagen voor de Cyclopathon. Hier
en daar een enkele waterplas, maar veel minder stoffig dan daarvoor. Ook voor prima hardloop- en
fietsweer was gezorgd. Vanwege de perfecte voorbereidingen konden organisatoren Ietje en Werner
zelf deelnemen aan hun wedstrijd.
Dan de wedstrijd. Er stonden 32 gemotiveerde deelnemers aan de start. Voor velen, ook voor mij,
was dit de eerste kennismaking met dit bijzondere evenement, waarbij een hardloper en een MTB-er
een koppel vormen en de sportieve strijd aangaan met de andere koppels. De hardlopers beginnen en
leggen een ronde van 1 km af rond het Vlasrootven, daarna tikt iedere loper zijn MTB-er aan (waarneembaar voor de jury én binnen het wisselvak), die vervolgens een ronde van 2 km fietst over een
deel van de MTB-route. Dit doen ze samen 5 keer.
De koppels worden door de organisatie geheel willekeurig samengesteld. Snelle lopers kunnen dus
zomaar in de achterhoede van de wedstrijd belanden als ze gekoppeld zijn aan een minder snelle
MTB-er, en andersom. Voor alle deelnemers dus een groot vraagteken hoe de wedstrijd zou gaan
verlopen. Na het ophalen van de startnummers was het eerst zoeken naar je maatje met hetzelfde
startnummer, kennismaken en dan op weg van het Brabants Genot naar de start bij het Vlasrootven
nog snel een strategie (proberen te) bepalen. Of gewoon starten en zien hoe het gaat.
Na een flitsende start van de hardlopers lag het veld na de 1e ronde nog dicht bij elkaar. Vervolgens
waren de MTB-ers aan de beurt voor hun 1e ronde en begonnen de eerste verschillen te ontstaan.
Aan de kop van de wedstrijd en in het achterveld werden de verschillen elke ronde ietsje groter, maar
in het middenveld bleef het de volgende ronden spannend. Iedere ronde waren er verschuivingen in
het deelnemersveld en tot op de finish werd fanatiek gelopen en gefietst voor een mooie uitslag.
Het bijzondere karakter van de Cyclopathon leidde tot een gevarieerde podium. De Cyclopathon
2022 werd gewonnen door het koppel Sergei Souljé (hardloper) en Naud Kamphuis (MTB-er).
De prestatie van Naud zal op zijn werk bij Timmerfabriek Velter op waarde zijn geschat. De 2e plaats
werd behaald door Carla de Rooij (hardloopster) en Bas van Leeuwen (MTB-er) en op de 3e plaats
André Engelen (hardloper) en Mireille Meijs (MTB-ster). In huize Van Leeuwen - Meijs zal nog wel
nagesproken zijn over de onderlinge strijd en het gezellige podium met de kids erbij.
De Poedelprijs was voor de onfortuinlijke MTB-ster Sophie de Keuster , die met Bram van Gessel
een koppel vormde, maar helaas door een val de wedstrijd al snel moest staken. En tot slot, een
speciale vermelding voor Werner Dijkgraaf en Marja Raijmakers, die als MTB-ers hebben deelgenomen aan de Cyclopathon.
Na afloop was er een gezellige nazit bij het Brabants Genot, met de prijsuitreiking en natuurlijk een
uitgebreide nabeschouwing en de nodige sterke verhalen onder het genot van een drankje. Bedankt
aan de organisatie, alle vrijwilligers en alle deelnemers voor een bijzonder, gezellig en zeer geslaagd
evenement.
Sergei
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Naud Kamphuis:
Al verschillende jaren werk ik bij Timmerfabriek Velter. Dit jaar vroeg mijn collega of ik mee wilde
doen aan de jaarlijkse cyclopaton. Ik ga altijd graag een uitdaging aan en besloot mee te doen.
Ik kom niet uit Waalre of ben verbonden aan de hardloopclub. Ik wist daarom niet goed wat ik kon
verwachten en startte met weinig verwachtingen aan de race. Sergei waaraan ik werd gekoppeld
bleek een snelle loper te zijn. We kenden elkaar niet, maar ik ervoer direct dat wij een team waren.
Ik bleek sneller te zijn dan ik had verwacht en kon bij de start meteen een voorsprong nemen. Deze
hebben Serge en ik samen weten te behouden. Om de beurt Sergei 1 km hardlopen en daarna ik
2,5 km mountainbiken. Het parcours was uitgezet met een snel stuk en een technisch stuk met veel
wortels. De variatie van het parcours maakte het leuk en interessant.
Als iemand van buiten de hardloopverniging heb ik mij erg welkom gevoeld. In de toekomst doe ik
misschien nog wel een keer mee.
Naud
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Bijzondere verhalen
Diana Swart
Op verzoek van Wim om het app-berichtje aan de fanatiekelingengroep ook te publiceren in het
Lopertje. Het is geen hardloopwedstrijd maar wel een prestatie. Het verhaal…
Ik kon eindelijk na die lange eenzame coronatijd voor mij als nieuwe inwoner in Aalst de aanpalende
stad Eindhoven leren kennen. Een boekje over Eindhoven had ik al, wensen wat ik wilde zien ook
(o.a. Philips museum, Piet Hein Eek, Strijp, Witte Dame, Piere boekhandel). Jan kon steeds niet;
daarom ging Jacques mijn city guide mee om mij de hotspots van Eindhoven te laten zien.
20 April was het zo ver. Op de fiets in de stralende zon naar Genneper parken om koffietje met
appeltaart te doen. Vervolgens fietsten we langs zijn school, Van Maerlant lyceum, en langs de
gedenksteen van Lex en Edo Hornemann. Er stond een groepje leerlingen en een docent om de
Hornemannen te herdenken. We werden uitgenodigd om later in de middag de documentaire te zien
die de huidige leerlingen hebben gemaakt (o.a. Hamburg waarbij op veel Joodse kinderen medische
experimenten zijn uitgevoerd). Blijkt Jacques initiatiefnemer te zijn (met drie anderen, zie middenfoto) om de holocaust jaarlijks op deze school een prominente rol te geven (in t bijzonder over deze
Eindhovense jongens)!!
De school houdt dit jaarlijks in leven. Juist vandaag, 20 april!! Toeval bestaat niet. De leerlingen
hebben een prachtige indrukwekkende documentaire gemaakt (op te vragen bij van Maerlant).
‘De holocaust is door haat ontstaan, maar geplaveid door achteloosheid’ (spreker/voorzitter 5 mei
comité die er ook bij was 20 april). Een oproep aan de jonge generatie en actueler dan ooit met
Oekraïne. De tour du jour met Jacques wat een onverwachte prachtige wending gaf! Dankjewel
Jacques: je bent een bijzonder mens. BTW: fijn Jacques dat je je LGW-petje op had!

Een vervolg hierop is dat ik amper een week later in het Parktheater aanwezig ben om de voorstelling Revolusi (David van Reybrouck, tevens auteur Congo en óók getipt door Jacques) mee te
maken. Trillend op mijn stoel ervaar ik de verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Indonesië en de
politionele acties daarna in verband met hun Onafhankelijkheid/ dekolonisatie. Mijn vader was in
beide periodes KNIL militair aldaar: overlever van het Jappenkamp, gewerkt aan de Birma spoorlijn
en verplicht strijdend bij de politionele acties. Gruwelijkheden alom (waarvan ik nooit weet had).
De zin van de voorzitter 5 mei over achteloosheid dreunt na in mijn hoofd. Word je dat vanzelf na
zoveel traumatische ervaringen? Geldt dat nu voor onze samenleving ook? Waardoor is het zogenoemde ‘huftergedrag’ ontstaan? Achteloosheid?
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Afgelopen zondag na de training met Ben gepraat over die periode in Indonesië en de parallellen met
de historie van Suriname (auteur Anton de Kom). Mooi gesprek, dankjewel Ben voor het delen van
jouw Surinaamse ervaringen en je kennis. Ik ben geen moralist. Wat ik wil aangeven in dit stuk is dat
ik steeds vaker in de loopgroep mensen tegenkom met prachtige verhalen/ ervaringen, we naast het
plezier van hardlopen en samen lachen meer met elkaar te delen hebben. Levens. Ervaringen. Pijn.
Vreugde. Inspireren. Kritisch blijven op wat er in de wereld gebeurt en elkaar scherp houden.
Mercikes LGW!
You never walk alone! Diana

Even voorstellen
Mij is gevraagd me langs deze weg even
voor te stellen als nieuw lid van de loopgroep. Dat doe ik natuurlijk graag.
Ik ben Anja Willems, 46 jaar en ik woon
met mijn man Twan, twee kinderen,
Moos van 14 en Lis van 12 jaar oud, én
hond Joep in Waalre. Ik kom ook uit het
dorp, ik ben geboren en getogen op het
Achtereind. Het samen lopen met de
loopgroep bevalt me goed en ik hoop
dan ook nog veel kilometer mee te
mogen lopen. Naast hardlopen doe ik
nog eens in de week bootcamp, leuk
voor de afwisseling en ook heerlijk in de
buitenlucht. Verder heb ik een leuke
drukke baan bij gemeente Eindhoven en
een gezellig druk sociaal leven.
Hiernaast de eerst actiefoto.

Mooie wandelavond
Ook bij de wandelaars wordt onderweg
heel wat gefotografeerd. Meestal gaat het
om de natuur of andere markante punten
waar de groep langs wandelt. Maar soms
zijn het selfies. Zoals bijvoorbeeld deze
vrolijke groeps-selfie, die Lisette van der
Velden maakte tijdens de wandeling op
de mooie voorjaarsavond van dinsdag
26 april.
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