
Er is de laatste maanden veel gebeurd met de Loop-

groep. 

Denk eens aan nieuwe kleding die deels gesponsord is 

door Sjaak Bus, Run2day en Loopgroep Hank. 

Denk aan de training op maandagavond waar steeds 

meer jeugd bij komt en ook nieuwe volwassen atleten 

zich aanmelden. 

Maar toch staat nog één grote uitdaging op ons 

lijstje en dat is Dream4Kids. 

Wij hebben als bestuur in april een presentatie gehou-

den waar wij eigenlijk wel hadden gehoopt op wat 

meer respons. 

De aftrap is gegeven en het eerste geld komt binnen. 

Maar liefst 2,00 euro werd geboden voor een kapstok 

voor het goede doel. (altijd makkelijk op de camping) 

Zelfs Patrick kocht een paar panty  kousen waarvan 

hij zei, “altijd makkelijk om verf te zeven” 

Maar wij weten wel beter hé Patrick (overdag is hij 

schilder, maar ‘avonds ………?) 

Het eerste geld was binnen en de toon werd ook 

gezet. Alle aanwezigen waren enthousiast en vol met 

ideeën om geld binnen te halen. 

Er moest een wacht worden ingezet om het een 

beetje in goede banen te leiden. Inmiddels is het orga-

niseren in volle gang, commissies zijn opgericht zoals 

een sponsor, (contact pers Martin Delleman 

0651317320) activiteiten (contact pers Jos Buijks 0162

- 520029) en ronde  midden Brabant (contact pers. 

Inge Schipperen 0416-392272) commissie. Deze com-

missies gaan het geheel in goede banen leiden. Na het 

benaderen van een aantal grote sponsors konden wij 

onze ogen en oren niet geloven. 

Na het uitleggen bij deze sponsoren blijkt iedereen 

enthousiast te zijn. 

Wij als bestuur waren toch nogal voorzichtig begon-

nen aan het bepalen van de hoogte van het sponsor 

bedrag.  

Ook Christien heeft weer aangegeven met spullen op 

een rommelmarkt te gaan staan, natuurlijk kun je dan 

bij haar alle spullen die je niet meer gebruikt  kwijt. 

Zelfs je man of vrouw, het maakt niet meer uit of het 

gebruikt is of niet. 

Het is zo ver gegaan dat Sjaak Bus ook voor ons 

24uur heeft gelopen in Steenbergen om zo ook  

geld binnen te halen. 

24uur lopen, Ga er maar eens aanstaan,  en dan ook 

nog  ruim 164 km op de kaart zetten. 

Eerlijk is eerlijk een top presentatie die ik niet zo-

maar iemand na zien doen. 

Toen ik hem sprak 14dgn na deze wedstrijd had hij 

alleen maar nog een pijnlijk kleine teen. 

De blaren, stijve benen en poreuze voeten was hij 

allang weer vergeten en dacht weer na hoe hij het 

volgend jaar beter kon doen. 

Over sponsors gesproken; Sjaak Hofmans heeft 

aangeboden om een aantal uren op een groter acti-

viteit te gaan staan met het verkoop van suikerspin-

nen voor het goede doel. Wij wensen hem veel 

succes hierin en hopen dat het een groot succes 

wordt. 

Ook de vereniging actie van Super de Boer in Hank 

komt langzaam het benodigde geld binnen.  

Tevens willen wij iedereen vragen familie, vrienden 

en kennissen te laten doneren. Wij zijn inmiddels 

met 52 leden, dan moet het toch lukken om zeker 

minimaal een tientjeslid binnen te halen. 

Het zou mooi zijn als er veel tientjes leden zijn 

waarbij hun naam dan ook vermeld wordt op onze 

site. Op onze site staan al een aantal tientje leden 

die dmv 10 euro ons goede doel steunen. 

Mochten  jullie grotere sponsors weten neem aub 

contact op met Martin Delleman die het daarna op 

professionele wijze begeleid. 
  
Het klinkt vroeg maar het bestuur wenst een iedere 

alvast een hele fijne vakantie toe en vergeet niet je 

loopspullen in te pakken. 
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High lights 

 

Loopgroep Hank zet zich 
volledig in voor 
 
 

 
 
 
 
 

Zie ook        
www.loopgroephank.nl 

 
 
Eindelijk nieuwe kleding 
voor Loopgroep Hank.                    
Mede dankzij Sjaak Bus    
 
Kaaienloop Oosterhout 
was warm maar goed 
resultaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelasting Altena Mara-
thon toch een teleurstel-
ling voor het goede doel. 
 
 
24-uurs loop in Steen-
bergen een “makkie” 
voor Sjaak Bus met 
164,115km 
 

 


