
 
 
 

                                            Funrunnertje augustus 2021 
 
 
Hallo allemaal, 
 
De vakantie zit er voor de meesten al op. Een paar leden hebben geluk om nog van het fraaie 
zomerweer te genieten, al dan niet in Nederland. De trainingen zijn in de zomer “gewoon” doorgegaan, 
met hulde aan de trainers die dat in onderling overleg zo goed met elkaar weten af te stemmen, zodat 
we onze conditie niet helemaal verliezen in deze periode. Er zijn een paar belangrijke mededelingen 
vanuit het bestuur die we met jullie willen delen: 
 
Shirtjes en speciaal weekend 
Allereerst bedankt voor jullie geduld voor wat betreft de nieuwe shirts (voor de leden die al lid zijn vanaf 
1 januari dit jaar). Ze zijn er en ze zijn prachtig met ons nieuwe logo! 
We willen het uitreiken van de shirts combineren met het jullie trakteren op koffie/thee en wat lekkere 
broodjes. Dit gaat gebeuren na de wandel- en hardlooptrainingen in het weekend van 21 en 22 
augustus.  
We verzamelen voor de training bij het huis van Funrunner Marieke Ketel, aan de Groesbeekseweg 442. 
Dit is op loopafstand van de normale verzamelplaats aan de d’Almarasweg. Na afloop zullen bij haar in 
de achtertuin de shirts worden uitgedeeld, alsmede de traktatie. Het zou heel fijn zijn als zoveel mogelijk 
mensen dat weekend komen trainen en/of het shirtje komen ophalen. We duimen voor mooi weer! 
Degenen die dat weekend niet kunnen komen, mogen het shirt op een later moment ophalen. 
Data/tijd/plaats worden nog meegedeeld. 
 
Trainen op locatie bij Kasteel Doorwerth 
Alsof dat al niet genoeg is, heeft de activiteitencommissie voor het weekend van 11 en 12 september 
iets leuks bedacht. We gaan dan lopen in de omgeving van Kasteel Doorwerth. Omdat dit voor de 
meesten (behalve voor Theo Derksen dan), niet echt naast de deur ligt, heb je nog even de tijd om 
misschien met elkaar vervoer te regelen. Nadere info over dit weekend volgt nog. 
 
Beginnerscursus 
Op dinsdag 7 september start de nieuwe beginnerscursus hardlopen. Als Funrunner mag je hier gewoon 
aan meedoen. Geef even door als je hier gebruik van wilt maken. 
De trainingen zijn op dinsdagavond en zaterdagochtend. Er zal flink wat reclame gemaakt worden door 
middel van flyers die, tussen de reclameblaadjes van Spotta, bij veel mensen op de deurmat zullen 
vallen. 
 
 
 
 
 



 
Hesjes 
In het najaar, wanneer het weer langzaamaan donker gaat worden tijdens de avondtrainingen, hebben 
we natuurlijk ook reflecterende hesjes nodig met ons nieuwe logo. We zijn er druk mee bezig om deze 
op tijd binnen te hebben en aan jullie uit te delen.  
 
NN 7 Heuvelennacht en 7 Heuvelenloop 
Op 20 en 21 november 2021 vindt weer de 7H plaats. Ons oude stekkie van de St Jorismavo is niet 
meer beschikbaar, maar er is een nieuwe plek voor ons gevonden! Dit is de SKJ-kelder aan de Van 
Slichtenhorststraat 79. Dit is bijna op de startplek! We kunnen onze spulletjes die we tijdens de loop niet 
nodig hebben, beheerd achterlaten en na afloop is er tijd om samen wat na te praten over de 
belevenissen onderweg onder het genot van een hapje en een drankje. Wanneer je hier gebruik van wilt 
maken, dan graag even aan ons doorgeven, met daarbij de vermelding van de afstand/dag. Hierbij dus 
een oproep aan iedereen om mee te doen, nu het weer mogelijk is. De inschrijving is al lang geopend, 
maar (nu) nog niet vol! 
 
Radboud Sportcentrum 
Nu de zomer op zijn eind gaat lopen, is het plezierig dat we (zonder tegenbericht) weer vanuit het 
Radboud Sportcentrum mogen starten, zodat we gelukkig ook weer gebruik kunnen maken van hun 
faciliteiten (douches, wc, kluisjes, parkeerkelder, fietsenkelder). Dit geldt vanaf woensdag 1 september.  
 
 
Website  
De website van de Nijmeegse Funrunners zal vernieuwd gaan worden. De website is zeer verouderd en 
voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Onze webmaster Karina Pieper is samen met Franka van 
Loon druk bezig om er iets moois van te maken. We laten het weten zodra de website ‘live’ gaat. 
 
 
  



 


