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1 November jl. vierde de Lekker gelopen! stichting in stilte haar 22ste verjaardag. Nee, met 
deze nieuwsbrief gaan we niet terugkijken naar het verleden, maar een momentje van trots 
over dit feitje is toch wel gepast? Want met velen genieten we na al die jaren nog wekelijks 
van het bestaan van de club. We lopen ons fit, 
houden ons gewicht onder controle en schonen de 
geest van niet gewenste sores. Bovendien blijven 
we ook sociaal op top niveau.  
Eraan meedoen en ervan genieten is simpel weten 
we. Meld je op zondagmorgen aan de start en loop 
lekker mee. Maar . . . . om dat te realiseren wordt er 
op de achtergrond toch heel wat geregeld. Over een 
aantal actuele zaken word je in deze nieuwsbrief 
geïnformeerd.  
 
 
Money, money, money 
Ook in onze kleine club hebben we er mee te maken en stromen er regelmatig relatief kleine 
bedragen in en uit de kas. Soms contant, soms bancair, maar officieel en volgens de regels 

in de juiste vakjes geboekt. Petra v.d. Zande doet dat tot 
heden en de kascommissie controleert dat jaarlijks. Maar 
zoals eerder vermeld, Petra stopt ermee eind dit jaar. Die 
melding was wel even slikken voor het bestuur. ‘Heel 
jammer en wie dan’ was de eerste reactie. De redder in 
nood en ideale opvolger was gelukkig echter direct bereid 
de kas van haar over te nemen en het loopvermogen te 
beheren. Wie? Erik Westerhof, onze nieuwe 
penningmeester!  
Volgens nagetrokken referenties moet hij in staat zijn ons 
financieel op het rechte pad te houden. Succes Erik.   

 
 
Crew 
Hoeveel liter vloeibaar en kilo’s vast zouden de dames van de crew ons dit jaar toegediend 
hebben? En hoeveel uur zouden zij daaraan in de voorbereiding en uitvoering besteed 
hebben? Als je het ze vraagt, lachen ze en weten ze het niet. Ze doen het graag is het 

antwoord en oordelen niet in hoeveelheden of uren.  
 
Door haar groeiende interesse in fotografie stopt 
multitalent Petra jammer genoeg ook met de loop 
service. Een vaste vervanger voor haar in 2020 is er 
tot heden helaas (nog) niet. Veel lopers hebben 
daarentegen wel aangeboden bij toerbeurt op 
zondagmorgen Annie en Trudy te willen 
ondersteunen bij hun zorgtaken. Dat vergt meer 
organisatie en communicatie. En laat Annie Reitsma 



dat nu leuk vinden en voor ons uit willen voeren. Ze weet het nog niet, maar als dank krijgt 
ze officieel de titel “crew coördinator”. Met het invullen van de toerbeurtschema’s wordt 
binnenkort gestart en alle betrokkenen worden over de uitkomst tijdig geïnformeerd.   
 
Extra handjes blijven overigens welkom. Dus aanmeldingen ontvangen we onveranderd 
graag via info@lekkergelopen.nl of direct aan de crew op zondagmorgen.  
 
 
Valencia halve marathonreis 23 t/m 26 okt. 2020 

We hebben met elkaar weer heel wat Lekker 
gelopen! stappen nationaal en/of (ver) over de 
grens op een trail, halve of hele marathon gezet.  
O.a. de Boedapest halve marathon in september dit 
jaar was zo leuk dat er direct 
initiatief ontwikkeld is voor een 
nieuwe reis. En in 2020 wordt dat 
Valencia. 15 Personen hebben 
inmiddels al geboekt bij Runtours. 
Een aantal plekken is op dit 
moment nog beschikbaar. Heb je 

interesse ? Boek dan direct via Runtours.nl met referentie “Lekker gelopen!”. 
 
 
Rabobank Clubsupport 
Elke beetje zichzelf respecterende stichting zou er mee in de wolken zijn…… zo ook 
Stichting Lekker gelopen! Wat een mooie verrassing kwam de Rabobank medewerkster, 
Linda Lansbergen, brengen op 3 november. Een bedrag van € 580,69 viel ons ten deel. 
Maar liefst meer dan 3x zoveel ten opzichte van 2018! Natuurlijk 
bedanken we de Rabobank, maar ook alle personen die Lekker 
gelopen! een warm hart toedragen. Zij zorgden er namelijk voor 
dat dit bedrag door middel van de vele stemmen gehaald kon 
worden. 
Het betekent dat sowieso de versnaperingen op de crewtafel op 
een hoog niveau kunnen blijven; AA-drank en twee soorten 
gelletjes tijdens de lange afstanden.  
Oh ja, check of bijvoorbeeld je moeder, nicht, of opa een 
Rabobank rekening heeft en zorg dat ze lid worden van de 
coöperatie. Alleen dan zal het mooie bedrag van 2019 
overtroffen worden in 2020 door nog meer stemmen!  

 
Wie  schrijft ? 
Dankzij sponsor RowOne it services hebben we een prachtige site die wekelijkse met mooie 
foto’s, leuke verhaaltjes en informatie geactualiseerd wordt. Doch de bijdrage daarvoor wordt 

door een beperkt aantal mensen geleverd. Dat is 
jammer, wetende dat we in de afgelopen periode als 
individu of groep aan veel trail, marathon of andere 
activiteiten deelgenomen hebben en iedere zondag 
unieke verhalen delen of ontvangen. Schrijf er ook eens 
over. Van de ongetwijfeld prachtige ervaringen, 
herinneringen en/of anekdotes zal gesmuld worden en het nodigt wellicht 

de volgende uit ook zijn/haar verhaal aan de site toe te vertrouwen. 
De uitvoering is simpel. Stuur je tekst naar redactie@lekkergelopen.nl en het komt 
automatisch op de site. Twijfel vooraf niet, want “Hoe meer de mens sukkelt en spartelt, hoe 
beter de schrijver schrijft”. (Willem Elsschot) 



 
 
Marathon informatieavond vervalt 
Aan de laatste marathon informatieavond eind vorig jaar bij Van 
Uffelen Mode bewaren we goede herinneringen. De sprekers 
boeiden de aanwezigen met hun presentaties en overdracht van 
kennis. Het aantal geinteresseerden was wel gering en in lijn met de 
trend van voorgaande keren. Om die reden wordt voor dit jaar 
afgezien van de organisatie.  
 
 
Snertloop zondag 29 december 
De laatste training van het jaar sluiten we wederom 
af met de Snertloop vanaf de Duivenclub. Volgens 
het schema lopen we 16 km in drie rondjes rond het 
duivenhuis. Bij terugkeer staat  de bekende 
erwtensoep van Jan Opstal te dampen, ongetwijfeld 
met roggebrood en andere lekkernijen. Geheel 
gratis, zoals alle consumpties dan. Dat wordt zeker 
een heel gezellige afsluiting van het jaar. Noteer de 
datum!     

  
Bestuur Stichting Lekker gelopen! 
 
 
 
 
 

  
 
 


