Klaar voor de start…!
De estafetteloop waar de sportiviteit hoog in het vaandel staat de gezelligheid ervan
afstraalt en het decor prachtig is. Dat is de Veluweloop! Op zaterdag 13 september is
het weer zover. De organisatie van de Veluweloop is achter de schermen druk in de
weer om ook dit jaar van deze loop weer een geslaagd evenement te maken. En
hiervoor wordt er niet alleen vergaderd. In deze nieuwsbrief meer daarover.
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Met sportieve groet!
Voorfietsen looproute
De paden op, de lanen in! Zondag 18 mei was het voor een aantal commissieleden zover. Even uit de vergaderstand.
Niet achter de laptop of met de telefoon in de hand, maar op de mountainbike werd de route van de Veluweloop
verkend. Voor de een de eerste keer, voor de ander bekend terrein. Want
kloppen de aanwijzingen in het programmaboekje nog wel?
Dat de Veluweloop de natuurlijkste estafetteloop van Nederland is, werd
maar weer eens duidelijk! Uitgestrekte heidevelden, statige beukenlanen,
overstekende reeën, kronkelende bospaadjes, nieuwsgierige Schotse
Hooglanders en nog veel meer natuurschoon. Dit decor, een van de
mooiste en grootste natuurgebieden van Nederland, het Nationaal Park
Veluwezoom maakt deze loop zo bijzonder!
En het programmaboekje? Dat wordt waar nodig aangepast

Bundeling van krachten
Natuurlijk kan de commissie niet zonder de hulp van andere organisaties.
Organisaties die een band hebben met de Veluweloop en die bereid zijn
met ons mee te denken en de krachten te bundelen. Dit alles met als doel
om het aantal deelnemende teams te vergroten. In deze nieuwsbrief
aandacht voor de tweede in de rij: Wageningen Universiteits Fonds.
Dit fonds gevestigd op de Wageningen Campus zet zich in voor het
versterken en verbreden van onderwijs en onderzoek aan de Wageningen
Universiteit. Zij doet dit door het belonen van bijzondere prestaties, het
stimuleren van talentontwikkeling van studenten en het steunen van de
fondsen op naam.
De Veluweloopcommissie maakt dankbaar gebruik van het enorme
netwerk dat - én de verschillende communicatiemogelijkheden die- het fonds heeft met alumni en anderen die de
studenten, docenten en het erfgoed van Wageningen Universiteit een warm hart toedragen. De Veluweloop is een
ideale sportieve activiteit om de banden met andere alumni weer eens aan te halen of te versterken. In de volgende
nieuwsbrief aandacht voor het Sportstichting Wageningen Universiteit Thymos.
Zegt het voort!
Het doel van de commissie is dit jaar negentig tot honderd
hardloopteams op de been te krijgen. De teller staat nu op vijftien
inschrijvingen. Dit moeten er natuurlijk meer worden. Dit kan niet zonder
jullie hulp! Schrijf je team in en stuur deze mailing door en vraag je
medestudenten, collega's, vrienden, oud-studiegenoten, etc. om ook met
een team mee te lopen op zaterdag 13 september. Gezelligheid en
sportiviteit voeren op deze dag de boventoon met één van de prachtigste
natuurgebieden van Nederland als decor: Het Nationaal Park Veluwe
Zoom. Ook een mooi moment om met je hardloopvrienden de zomer
door te nemen! Inschrijven kan tot 29 augustus via het inschrijfformulier
op www.veluweloop.nl.

Afgelopen jaar mede mogelijk gemaakt door:
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!

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.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar veluweloop.wageningen@gmail.com

