We zijn er weer!
Op zaterdag 13 september 2014 is het weer zo ver! Dan vindt voor de 34ste keer de
natuurlijkste estafetteloop van Nederland plaats. Dat wordt ruim 80 kilometer in 12
etappes sportief genieten op de Veluwe. De Veluweloopcommissie is 2014
voortvarend van start gegaan om ook dit jaar van de Veluweloop weer een geslaagd
hardloopevent van te maken.
Met sportieve groet,

Uitbreiding commissie
Onze oproep om hulp in de vorige nieuwsbrief heeft gewerkt! Heidi Kuin zal de
commissie komen versterken om de Veluweloop verder vorm te geven als groenste
en gezelligste hardloopevenement van Nederland. Bij deze
communicatieprofessional, die ook nog eens hardloopt, is onze communicatie en PR
in goede handen. Met het team 'heet & compleet' deed ze tijdens haar studietijd in
Wageningen al mee met de Veluweloop. De laatste jaren loopt ze mee met 'meet the
parents', een groepje ouders ontmoet op het schoolplein van de kinderen. Een leuke
sportieve uitdaging is nu om de Veluweloop verder te promoten door ook achter de
schermen een steentje bij te dragen.

Maart-1 2014
Inschrijving start...
Het duurt nog even, maar bij
deze melden we het toch
alvast: inschrijven voor de
Veluweloop kan vanaf begin
april. Meer bijzonderheden
lees je tegen die tijd in de
nieuwsbrief die dan
verschijnt.

Overhandiging Cheque Anne van den Ban fonds
Lara Minnaard, de voorzitter van het bestuur van de Veluweloop
(estafetterun voor teams van 12 lopers over de Veluwe vanuit
Wageningen) overhandigde op 25 februari 2014 een cheque van meer
dan 700 Euro voor het Anne van den Ban Fonds aan de Rector Magnificus
van Wageningen University.
Elk jaar zamelen de lopers geld in voor een goed doel. Dit jaar was dat
dus het Anne van den Ban Fonds.
Voor het Anne van den Ban Fonds liep Prof. Kropff ook in een speciaal
team met (oud)hoogleraren en studenten.
Anne van den Ban, voormalig hoogleraar Voorlichtingskunde aan
Wageningen University, was zelf aanwezig bij de finish.
Het Anne van den Ban Fonds stelt veelbelovende studenten uit
ontwikkelingslanden in staat een opleiding aan Wageningen University te
volgen. Dankzij gift aan dit fonds spelen bekwame en gemotiveerde
lokale deskundigen in ontwikkelingslanden straks een leidende rol bij het
oplossen van structurele problemen in de landbouwproductie, de
plattelandsontwikkeling en het milieu van hun land.
Meer over het Anne van den Ban Fonds

Veluweloop steunt Stichting Opkikker
De ziekenhuisopnames duren vaak te lang, vriendjes en vriendinnetjes hebben een gewoon leven, zware
behandelingen, grote onzekerheid. Er zijn redenen genoeg om langdurig en soms ernstig zieke kinderen en hun gezin
een dag ontspanning te geven. Pronken als een prinsesje in een echte koets, rijden in een echte Ferrari of als een
ware topkok een heerlijke slagroomtaart bakken. Stichting Opkikker maakt dit allemaal mogelijk. Zij organiseren één
mooie dag vol vermaak, gezelligheid en plezier. Een Opkikkerdag om nooit te vergeten en waar het hele gezin van
geniet.
De effecten van deze Opkikkerdagen zijn groot: stralende gezichten, verwachtingsvolle blikken, dankbare ouders én
heel veel nieuwe kracht. Dit is voor de commissie van de Veluweloop een reden om ons in 2014 tijdens de
gezelligste en groenste loop in te zetten voor Stichting Opkikker. Zo zullen we in diverse uitingen aandacht besteden
aan de stichting. Maar ook deelnemers en medewerkers kunnen hun financiële steentje bijdragen. Door
bijvoorbeeld de borg van de hesjes en van de fietsen of de kilometervergoeding beschikbaar te stellen voor de
stichting.
Op deze manier zorgen wij er met z'n allen voor dat voor deze kinderen na veel vervelende dagen de leuke dagen
toch nét iets langer duren. Voor Stichting Opkikker gaan we in september nog harder lopen!
Kijk voor meer informatie op de website www.opkikker.nl.

Afgelopen jaar mede mogelijk gemaakt door:

Als u wilt dat we uw naam op onze verzendlijst zetten, klikt u hier.
Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.

Uw bedrijf hier? We
zijn altijd op zoek naar
interessante
samenwerkingen die
ook anders dan
financieel kunnen zijn
onderlegt. Neem even
contact op met het
bestuur!

