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Agenda  

Online Nieuwjaars-
borrel 
Op dinsdag 5-jan vanaf 
20:30 uur staat een on-
line Nieuwjaarsborrel 
gepland. Nadere infor-
matie volgt in een 
Nieuwsflits 
 
Verder is de agenda in 
afwachting van de pers-
conferentie van 12-jan… 

😉 

 

 

Wist je dat?  

Nieuwsbrieven 
De Nieuwsbrieven en 
bijlagen worden op onze 
nieuwe site opgeslagen.  
 
Ze staan bomvol met 
LGH-verhalen en zijn 
een leuk naslagwerk 
voor uren leesplezier. 
 

 

 

Kerstboodschap door bestuur en trainers 

 
Dit jaar is er helaas geen LGH kerstdiner, onze jarenlange 

traditie voor een gezamenlijk samenzijn als afsluiting van 

het loopjaar. Als alternatief vinden jullie hier een digitale 

kerstboodschap van het bestuur en de trainers. Fijne feest-

dagen en op een heel gezond en actief 2021!  
 

 
 
Anna vd Schors: “Een bijzonder jaar…” 

 
In april nam ik digitaal het stokje van 

Gerda als voorzitter van deze mooie 

loopgroep over. En nu, 8 maanden la-

ter, is de situatie weer vergelijkbaar 

met die in het voorjaar. Het is niet 

anders. Maar ontzettend jammer vind 

ik het wel.  

 

Als bestuur en trainers hebben we 

een jaarplanning waarop alle activi-

teiten voor dat jaar staan. Borrels, 

workshops, Coopertest, Linschoten-

loop… het aantal rode kruisjes i.p.v. 

groene vinkjes werd alsmaar langer.  

 

Gelukkig blijken we als loopgroep be-

hoorlijk creatief en beschikken we 

over verrassende talenten; lees hier 

mijn bevindingen van de eerste 8 

maanden.  

 

 
 

LGH marathon 
 
De virtuele LGH marathon was een groot succes. Totaal 38 lopers hebben 

hieraan meegedaan. Een aantal individueel, maar ook velen samen. De or-

ganisatie was top waarvoor nogmaals dank. Het smaakt naar meer… ge-

tuige ook de LGH kerstloop.  

 

 

 

https://youtu.be/iFp5u8v0mMU
http://www.loopgroephouten.nl/nieuwsbrieven/20202220_Een_bijzonder_jaar_Anna_vd_Schors.pdf


Dit is inmiddels de 38ste 
Nieuwsbrief en de re-
dactie, bestaande uit 
José Kloosterman en 
Henk Hofman, is altijd 
op zoek naar bijdragen! 
 
Uitwerking verbeter-

punten vanuit en-
quête (actie ALV) 
Tijdens de laatste ALV 
zijn de resultaten ge-
presenteerd vanuit onze 
LGH enquête.  
 
De insteek was om hier 
workshops voor te orga-
niseren. De voorberei-
dingen zijn nagenoeg 
af… Zoals je zult begrij-
pen, wachten we nog op 
betere tijden, het is nu 
geen tijd voor een 
workshop. Maar wat in 
het vat zit…  
 
Ingekomen bericht 
(1)  
Altijd goed Carina Au-
kes… een ingekomen 
bericht over waterpun-
ten. 
  
Hier vind je een artikel 
over gratis waterpun-
ten, handig in Corona 
tijden.  
 
En om onderweg weer 
af te voeren, hier een 
handige app over gratis 
afvoer… Herkenbaar? 
Vast… 
 
Ingekomen bericht 
(2)  
Altijd goed Marcel Zwe-
zerijnen… een ingeko-
men bericht over het 
nut van (hard) trainen… 
 
Hier lees je een interes-
sant artikel over: “Eén 

keer per week joggen 
even gezond als hard 
trainen: Verbazingwek-
kend”.  
 
Een mooi onderwerp 
voor een workshop na 
Corona tijd, toch?  
 

 

Tips  

Posten Run2Day Vlin-
derloop 
Voorlopig geen Vlinder-
loop…. Toch is onder-
staande goed om nog 
eens onder de aandacht 
te brengen. 
 
Vriendelijk doch drin-
gend verzoek… Je krijgt 
twee keer per jaar via 

 

Mooi is om de ervaringen te delen van 

zo’n loop; de voorbereidingen zijn mis-

schien wel veel belangrijker dan de loop 

zelf. Dat blijkt ook uit het verhaal van 

Gerard Lettinck. Gerard en Berry van 

Oostrom hebben elkaar helemaal gevon-

den in het tempo, samen trainen en de 

humor. Hier lees je het bewijs.  

 

 
 
Nieuwe leden stellen zich voor (deel 3)  

 
Sinds vorig jaar zomer hebben we een enorme toeloop van nieuwe én 

enthousiaste leden. Zo zien we dat graag... In de vorige twee nieuwsbrie-

ven hadden zich vijftien resp. negen nieuwe leden voorgesteld.  

 

Dit keer stellen vier nieuwe leden zich graag voor met als resultaat een 

mooie bonte verzameling verhalen. Je vindt het hier. Allemaal veel train-

plezier gewenst bij de leukste loopgroep van Houten; duimen dat we snel 

weer samen kunnen trainen. 

 

 
 

De VLOG’s vliegen je om de oren… 
 
Inmiddels zitten we midden in de tweede (derde?) corona golf en worden 

jullie nu wekelijks getrakteerd op nieuwsflitsen, vaak vergezeld van een 

inspirerende vlog. In de laatste Nieuwsbrief special stonden de eerste 5 

opgenomen. Inmiddels staat de teller op 15! Hieronder een overzicht met 

daarin de omschrijving. Als extra service vind je hier linkjes naar de vlogs:  

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15.  

 

Hulde aan de trainers om jullie zo in beweging te houden. Doe er je voor-

deel mee.  

 

 

 
 

Het verhaal achter de medailles  

 
Waren jullie ook zo blij met de houten medailles? Waar kwamen ze 

vandaan en waarom van hout? De redactie ging op zoek naar het 

verhaal erachter en ontdekte een sympathiek bedrijf in het oosten 

https://drinkwaterkaart.nl/waar-kan-ik-gratis-water-tappen/
https://www.hogenood.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4910256/een-keer-week-50-minuten-rennen-even-gezond-als-hard-trainen
http://www.loopgroephouten.nl/nieuwsbrieven/20201220_LGH_Marathon_Gerard_Lettinck.pdf
https://www.loopgroephouten.nl/nieuwsbrieven/20201220_Nieuwe_leden_stellen_zich_voor.pdf
https://youtu.be/KfcKBwWXQRs
https://youtu.be/fIx_R27zgno
https://youtu.be/TBhNIpl6X-A
https://youtu.be/-XkkhiNNgrM
https://youtu.be/Wc7xo3PPauM
https://youtu.be/8K37CpJR140
https://youtu.be/U1Dy2JbslXE
https://youtu.be/tDIFwu25P38
https://youtu.be/ofkBBZ-SnNU
https://youtu.be/hCJEfZDQpvE


de mail een poster-
schema voor de 
Run2Day Vlinderloop. In 
dat schema staat  opge-
nomen wanneer je moet 
posten, in de regel 1 en 
soms 2 keer per jaar.  
 

Het komt helaas met 
enige regelmaat voor 
dat leden niet kunnen 
posten en dat pas 1 of 2 
weken van te voren mel-
den. Let op: je bent zelf 
verantwoordelijk (en 
niet de Evenementen-
commissie) voor het on-
derling ruilen met leden 
of het regelen van ver-
vanging (bijvoorbeeld je 
partner). Natuurlijk 
biedt onze Facebook 
groep vaak een oplos-
sing, maar veel beter is 
om gericht leden via de 
telefoon te benaderen 
aan de hand van het 
posterschema. Graag 
jullie medewerking!  
Geef de wisseling ruim 
van tevoren door aan de 
Evenementencommissie.  
 
 

van het land met een missie én inderdaad, een mooi verhaal over medail-

les en nog veel meer. Je vindt het hier. 

 

 
 

LGH woordzoeker  

 
Een echte kerstactiviteit voor bij het uitbuiken…. Hier vind je een fraaie 

toepasselijke woordzoeker (met dank aan Anna vd Schors). 

 

 
 

Kersverse trainers  
 
Het zal niemand ontgaan zijn dat 

Paul Jansen en Irene  van 

Enckevort onze kersverse trai-

ners zijn. Gefeliciteerd met jullie 

LT2 diploma!  

 

Een aanwinst voor onze loop-

groep,   met name wat yoga, be-

weeglijkheid, kracht, coördinatie én muziek betreft. Hier lees je de aan-

leiding en wat verdere achtergrond. 

  

 
 

LGH kerstloop  

 
Als alternatief voor de Linschotenloop is de virtuele LGH kerstloop geor-

ganiseerd. De animo bleek enorm, totaal 46 lopers hebben zich opgege-

ven! Maar liefst 25 keer voor de halve marathon, 14 keer de kwart mara-

thon en 7 keer de 5 km. Op onze Facebook besloten groep vind je al de 

eerste foto’s en tijden; hier het samenvattende fotoalbum.  

 

   
 

            

 

 
 

Loopgroep Houten 
Website: www.loopgroephouten.nl 

E-mail adres: info@loopgroephouten.nl 

Facebook pagina 

 

 
 

 

http://www.loopgroephouten.nl/nieuwsbrieven/20201220_De_houten_medaille_Jose_Kloosterman.pdf
http://www.loopgroephouten.nl/nieuwsbrieven/20201220_LGH_woordzoeker.pdf
http://www.loopgroephouten.nl/nieuwsbrieven/20201220_Irene_en_Paul_staan_voor_de_groep.pdf
https://myalbum.com/album/STJ9hcu9AZN2
http://www.loopgroephouten.nl/
mailto:info@loopgroephouten.nl
https://www.facebook.com/loopgroephouten/?ref=bookmarks

