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Nieuwsbrief
L o o p g ro e p H a n k

High lights

Bestuur Loopgroep Hank blij met de tot nu toe behaalde resultaten D4K
♦ Veel informatie t.b.v.
Dream4Kids

Zie ook
www.loopgroephank.nl

♦ Vernieuwde website
♦

Verschillende lopers en fietsers wagen zich aan de estafetteloop van 105km
als tegen prestatie
voor D4K.

Bij het schrijven van deze nieuws brief besef ik me
eigenlijk dat de tijd vliegt. Zeker nu het weer allemaal wat tegen viel tijdens de vakantie.
Het mooie weer was al op voor de vakantie begon
dus moesten de meeste noodgedwongen extra
trainen.
Dat het bestuur niet stil zat tijdens de vakantie is
een feit. Tijdens de vakantie is er ook regelmatig
contact geweest met de voorzitters van de 3 verschillende commissie. Het is mooi dat iedereen
zich betrokken voelt bij het doel. Onze dank gaat
dan ook al uit naar diegene die zich hebben ingezet
voor b.v sponsor gelden, rommelmarkt, Veersedag
en het voorbereiden voor de Hart van Brabantloop op 24 september, de 24-uursloop en natuurlijk veel dingen die achter de schermen gebeuren.
Er is dan ook al veel geld opgehaald, maar nog niet
genoeg.
We kunnen niet achterover leunen en niets meer
doen, nee het getraumatiseerde kind heeft een
naaste familie die wij in het organiseren niet vergeten. Wij zijn dan ook trots op zo'n kleine stichting
met zoveel gevoel naar de medemens.
Wat is er nog meer gebeurd na de laatste nieuwsbrief. Natuurlijk zijn er weer veel wedstrijden gelo-

pen met uitzonderlijke resultaten. Ook krijgen wij
veel goede redacties over de vernieuwde website
die is opgesteld door Marc Bouwens en Gerard.
De site is verfrissend en nodigt iedereen uit om
verder te kijken wat er allemaal opstaat.
Het is natuurlijk wel van belang om deze site up to
date te houden, daarom vragen wij ook input van
iedereen binnen deze loopgroep.
Net voor het uitbrengen van deze nieuwsbrief
kwam bij ons het bericht binnen dat er een kind
aan ons is toegewezen.
Het is een meisje van 12 jaar van wie haar vader
vorig jaar is overleden. Het is spannend voor de
“Dreamchasers” die de intake op zich hebben genomen en wensen hun dan alle succes toe. Het is
spannend voor iedereen die alles vanaf het begin
hebben mee georganiseerd.
Na 13 oktober zal het allemaal beginnen om de
droom voor een kind te verwezenlijken. Op dit
moment maakt het team dat de estafetteloop van
HvB (105km) gaat lopen/ fietsen zich inmiddels op
en ook voor hen veel succes.
Bedankt iedereen die zich hebben ingezet om het
doel te realiseren al zijn wij nog niet klaar.

Activiteiten commissie in actie voor dream4kids (door Jos Buijks)
♦ Zomer loopjes van
Hennie en de Van
Straatenloop in Werkendam van Martin
een groot succes.

Voor de meeste zit de vakantie er weer op. Helaas
waren de laatste drie maanden zeer nat. Volgens
het KNMI de natste maanden sinds 1906. Zonder
dat je er om vraagt heb je mee gedaan aan een
bedenkelijk record !
Diegene die de vakantie nog tegoed hebben, wens
een lekker najaars weertje toe.
Maar goed na de vakantie wordt het leventje van
luieren afgesloten en kan de draad weer opgepakt.
Zo ook voor de activiteiten groep van Loopgroep
Hank.. In de nieuwsbrief van juni 2011 is al aangeven welke activiteiten we als commissie zouden
gaan organiseren.
Het inzamelen van statiegeld flessen heeft al wat
opgebracht. Annie Dolislager heeft elke maandag
bij de training een bak staan om daarin statiegeldflessen te dumpen. Heb je lege statiegeld flessen,
denk dan hieraan. De collecte bussen die door
Patrick Damen bij de plaatselijke horeca in Dussen
zijn weggezet, hebben toch een kleine 100 euro
opgebracht.
Het lijkt niet veel, maar elke euro is welkom om
ons doel voor dream4kids te kunnen realiseren.

In de maand september zijn drie activiteiten gepland. Tien september gaan Christine Kant en
Dries Snijders op de rommelmarkt hun best doen
om de spullen die we hebben aangeboden gekregen, tegen de best mogelijke prijs aan de man brengen. Let wel zij moeten om een goed plekje op de
markt te hebben al om 4 uur klaar staan in Giessen.
Dit geeft toch aan dat het een markt is met potentie !!!
Patrick Damen gaat zich een zaterdag bij van
Ballegooijen Mode nestelen met als doel geld in te
zamelen en bekendheid te geven aan dream4kids
en uiteraard ook aan loopgroep Hank.
Als laatste staat onze aanwezigheid op de veersedag gepland. We hebben een kraam toegewezen
gekregen en zijn nu druk doende om de ideeën uit
te werken. In de volgende nieuwsbrief zullen we
behaalde resultaten en eventuele nieuwe activiteiten met jullie delen.
Note: nu na de laatste gegevens van opbrengsten
Veersedag is er een schitterend bedrag opgehaald.
Daar doen wij het allemaal voor.

