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Van	het	bestuur
Op	de	drempel	van	het	nieuwe	jaar	geven	we	nog	één	keer	een
nieuwsbrief	 uit.	Waarom?	Omdat	 we	 nog	 iets	 leuks	 te	 vertellen
hebben.	En	omdat	we	onze	activiteiten	 tijdens	de	 laatste	dagen
van	het	 jaar	graag	nogmaals	onder	 je	aandacht	willen	brengen.
En	naast	onze	eigen	activiteiten	is	er	nog	veel	meer	te	beleven	in
de	 omgeving	 bij	 onze	 collega	 verenigingen.	Wij	wensen	 je	 veel
leesplezier!

Jeroen	ontvangt	de	vrijwilligersprijs	Overijssel
Onze	eigen	Jeroen	van	Veen	is	één	van	de	drie	Kampenaren	die
de	 vrijwilligersprijs	 Overijssel	 onlangs	 in	 ontvangst	 mochten
nemen.	 Jeroen	 ontving	 in	 de	 kantine	 de	 prijs	 uit	 handen	 van
gedeputeerde	 van	 de	 provincie	 Overijssel	 Herman	 Kalter.	 De
heer	Kalter	 keek	wel	een	beetje	 vreemd	op	 toen	Jeroen	binnen
kwam.	 'Hoe	 kan	 iemand	 die	 nog	 zo	 jong	 is,	 al	 zoveel	 gedaan
hebben	 op	 het	 gebied	 van	 vrijwilligerswerk?'	 Tja,	 wij	 weten	 het
natuurlijk	allang...	Jeroen	is	al	jaren	een	top-vrijwilliger!

Theo	neemt	afscheid
Vanaf	nu	zullen	we	Theo	van	Mierlo	niet	meer	achter	de	bar	in	de
kantine	 zien.	 Na	 vele	 jaren	 kantinewerk	 en	 nog	 veel	 meer
vrijwilligersbaantjes,	 eerst	 bij	 RK	Dos	 en	 later	 bij	 Isala'96,	 heeft
Theo	besloten	 om	 te	 stoppen.	De	 kantinecommissie	 zette	Theo
onlangs	 in	 het	 zonnetje	 tijdens	 hun	 jaarlijkse	 etentje.	 Gelukkig
hoeven	we	Theo	niet	helemaal	te	missen	en	zullen	we	hem	nog
regelmatig	vóór	de	bar	zien	:-)	Theo,	bedankt	voor	 je	 jarenlange
inzet	voor	de	club!

Nieuwjaarsreceptie
Op	 donderdag	 5	 januari	 heten	 we	 je	 na	 de	 training	 van	 harte
welkom	in	de	kantine	voor	de	nieuwjaarsreceptie.	Vanaf	20:30	uur
toasten	we	samen	op	het	nieuwe	jaar.	Zet	5	januari	dus	vast	in	je
agenda!

Floorever	Kerstcross
Haal	 je	 kerstmuts	 vast	 van	 zolder,	 want	 op	 maandag	 26
december	 is	 het	 weer	 zover!	 Dan	 klinkt	 om	 10:30	 uur	 het
startschot	 voor	 de	 gezelligste,	 sportiefste	 en	 leukste
familie/vrienden/buren/partners/loopmaatjes	 cross	 van	 het	 jaar
plaats:	 de	 Floorever	 Kerstcross!	 Vooraf	 inschrijven	 voor	 de
Floorever	 Kerstcross	 is	 niet	 nodig,	 je	 betaalt	 ter	 plekke	 de
bijdrage	van	€	2,50	voor	deze	 laagdrempelige,	gezelligheidsrun.
Betalen	kan	contant	of	via	een	QR-code.

Oliebollenloop
Op	 donderdag	 29	 december	 is	 voor	 alle	 loopgroepen	 de
traditionele	 Oliebollenloop.	 Deze	 gezamenlijke	 training	 wordt
verzorgd	door	Frans	en	Reinier.	Na	afloop	van	de	 training	staat
de	kantinecommissie	klaar	met	oliebollen	en	gluhwein.	Mis	deze
bijzondere	training	niet	en	zorg	dat	je	erbij	bent!	De	training	start
om	19:00	uur;

Papegaaij	en	Tegelaar	Oudejaarsloop
De	 inschrijving	 voor	 de	 traditionele	 Papegaaij	 en	 Tegelaar
Oudejaarsloop	 is	 open.	 Op	 zaterdag	 31	 december	 wordt	 in	 het
hart	 van	 het	 stadspark	 een	 rondje	 van	 drie	 kilometer	 uitgezet.
Deze	 leg	 	 je	 -	 afhankelijk	 van	 de	 te	 kiezen	 afstand	 -	meerdere
keren	af.	Nieuw	dit	jaar	is	de	Halve	Marathon	Ekiden.	Hierbij	loop
je	 met	 je	 team	 in	 estafettevorm	 de	 afstand	 van	 de	 halve
marathon.	En	natuurlijk	is	er	speciaal	voor	de	jeugd	een	kidsrun.
Schrijf	 je	 snel	 hier	 in	 voor	 de	 Papegaaij	 en	 Tegelaar
Oudejaarsloop	 en	 sluit	 het	 jaar	 sportief	 af.	 Hier	 vind	 je	 meer
informatie.

Ned	Air	2Bruggenloop
Op	 zaterdag	 25	maart	 2023	wordt	 de	 4e	 editie	 van	 de	 Ned	 Air
2Bruggenloop	gehouden.	De	inschrijving	is	geopend	en	het	gaat
hard	 met	 de	 startbewijzen.	 Regel	 je	 inschrijving	 dus	 snel.	 De
organisatie	heeft	er	weer	zin	in,	jij	ook?	Schrijf	je	hier	in.

Hoogspringmat	vervangen
Onlangs	 is	 de	 hoogspringmat	 inclusief	 overkapping	 vervangen.
Daar	 zijn	 we	 ontzettend	 blij	mee!	Onze	 eigen	 onderhoudsploeg
heeft	 de	 oude	gesloopt.	Na	 deze	 klus	 en	 nog	 ontelbare	 andere
klussen	gedurende	het	afgelopen	jaar,	gaat	de	onderhoudsploeg
met	kerstreces.	Op	17	januari	pakken	ze	de	draad	weer	op.

Looptips
26	dec:	Floorever	Kerstcross,	Kampen
29	dec,	Oliebollenloop,	training	voor	alle	loopgroepen,	Kampen
29	dec:	Rabo	Verlichte	Cross,	Oldebroek
31	dec:	Papegaaij	en	Tegelaar	Oudejaarsloop,	Kampen
8	jan:	Brink	tot	Brinkloop,	Deventer/Bathmen
14	jan:	3e	wedstrijd	IJsseldelta	Crosscompetitie,	Epe
28	jan:	AH	ABE	Hunebedloop,	Havelte
29	jan:	Amersfoortse	Bergcross,	Amersfoort
2	feb:	Baanloop	Isala’96,	3e	wedstrijd	wintercompetitie
11	feb:	4e	wedstrijd	IJsseldelta	Crosscompetitie,	Harderwijk
11	mrt:	AH	Cross	AV	Isala’96,	finalewedstrijd	wintercompetitie

Indoor
7	jan,	EAP	indoor,	Asmterdam
21	jan,	NK	indoor	CD	junioren,	Apeldoorn
28	jan,	13e	AV	PEC	1910	indoor,	Apeldoorn
4/5	feb,	NK	indoor	masters,	Apeldoorn
4/5	feb,	NK	indoor	meerkamp,	Apeldoorn
11/12	feb,	Asics	NK	indoor	U20/U18,	Apeldoorn
18/19	feb,	NK	indoor	senioren,	Apeldoorn
12	mrt,	Decathlon	nationale	pupillen	indoor,	Apeldoorn
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