
Funrunnertje januari 2023 

 

Hallo leden, 

 

Gelukkig Nieuwjaar! 

Afgelopen zaterdag 7 januari 2023 hebben wij mogen genieten van een gezellige 
nieuwjaarsborrel van de Nijmeegse Funrunners bij Boscafe De Zweef in Malden. De 
opkomst was boven verwachting groot, wat de saamhorigheid ten goede komt, en waaruit 
ook blijkt dat het samenzijn en de Fun door velen van jullie wordt gewaardeerd. Hiervoor 
uiteraard nogmaals dank aan de Activiteitencommissie, die dit voor ons allen geregeld heeft. 

De borrel werd uiteraard voorafgegaan met een mooie loop of wandeling door het 
omliggende bos. Nagenoeg alle trainers waren hiervoor aanwezig om de verschillende 
groepen te begeleiden. We hebben genoten van het mooie weer en de omgeving, en de 
oliebol bij de koffie was welverdiend. 

Voor wie er niet bij kon zijn: alsnog een Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Stadscross en Stevensloop 

In het weekend van 18 & 19 maart 2023 vindt de jaarlijkse Alfa Laval Stadscross en 
Stevensloop plaats in Nijmegen. De stadscross op zaterdagavond is ca. 7 km. De cross gaat 
door het centrum met vele trappetjes en verrassende locaties. De loop op zondag is 5, 10 of 
21 km. Iedereen ontvangt een afzonderlijke mail om te inventariseren of er interesse is om 
voor de loop van 10 of 21 km te gaan trainen. Graag willen wij jullie verzoeken deze 
inventarisatie allemaal in te vullen voor vrijdag 13 januari a.s.. Dan kan bij voldoende 
belangstelling de training zo spoedig mogelijk daarop worden aangepast en is iedereen op 
tijd klaar om de loop met succes te volbrengen. Je kunt uiteraard ook alleen meetrainen en 
niet aan de loop zelf deelnemen. Te zijner tijd zullen we inventariseren hoeveel leden 
daadwerkelijk zullen gaan deelnemen zodat bij voldoende deelnemers wellicht een 
startlocatie voor de Funrunners geregeld kan worden. 

 

Ledenadministratie 

Ons bestuurslid en ledenadministrateur Yvonne Hoogenboom wil graag haar taken gaan 
afbouwen en langzaamaan overdragen. Enkele taken zijn inmiddels overgenomen door 
andere bestuursleden. Yvonne heeft haar werkzaamheden altijd met veel toewijding verricht 
en is een ster in het schrijven van Funrunnertjes en gedichten. Wij waarderen dat enorm 
maar begrijpen ook dat dit na 3 jaar, in combinatie met een nieuwe baan, ook wel eens mooi 
geweest is. Wij zijn dan ook op zoek naar een enthousiast lid wat de taken van 



ledenadministrateur wil gaan overnemen. Het is niet noodzakelijk dat je dan ook bestuurslid 
van de Nijmeegse Funrunners wordt. Heb je mogelijk interesse of wil je meer weten wat 
deze werkzaamheden dan inhouden, dan willen we je vragen contact op te nemen met 
Yvonne via info@nijmeegsefunrunners.nl. 

 

Beginnerscursus 

Op zondag 26 februari 2023 start er weer een beginnerscursus. Op donderdagavond en 
zondagochtend wordt er gedurende ca. 12 weken getraind. Aan het eind van de training kun 
je ongeveer een half uur aan één stuk lopen (je kunt dan meedoen aan de 5 km Stevensloop 
of zelfs de Stadscross in maart, hoe leuk is dat!). Voor nieuwe leden zijn de kosten 75 euro. 
Dus ken je mensen die zich misschien willen aansluiten bij de Nijmeegse Funrunners, maar 
nog niet bij de reguliere groepen kunnen aansluiten, attendeer deze dan a.u.b. op deze 
mogelijkheid. Mocht je zelf onverhoopt een blessure hebben opgelopen of al een tijdje niet 
gelopen hebben en weer willen beginnen met lopen onder goede begeleiding, dan kun je 
uiteraard ook met de beginners mee gaan trainen. Dit kost je uiteraard niets. Je kunt je 
hiervoor aanmelden via info@nijmeegsefunrunners.nl. 

 

Running Blind 

Zoals velen van jullie wellicht weten is één van onze leden zodanig visueel beperkt dat deze 
op zaterdag meetraint met een buddy. Zij hebben als koppel bijvoorbeeld ook meegedaan 
aan het NK Running Blind tijdens de Zevenheuvelendag. Running Blind heeft aangeboden 
om voor de leden van de Nijmeegse Funrunners een keer een training/loop te geven om te 
kunnen ervaren hoe het is om met een visuele beperking te lopen. Dat zal ongetwijfeld niet 
meevallen maar wel een hele ervaring zijn. Wellicht zijn er zelfs leden die ook als buddy 
willen gaan lopen. Zodra bekend is wanneer dit zou kunnen gaan plaatsvinden zullen wij 
jullie uiteraard berichten. 

 

 

 


