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Keppelrun nieuws
De 10e, de laatste, natuurlijk de mooiste ! Het is weer voorbij. We kunnen terug kijken op
wederom een geslaagd evenement. De lopers waren vol lof, wat willen we nog meer ?
Mede dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers hebben we 10 jaar lang de
Keppelrun kunnen organiseren. We hebben met z’n allen iets goeds en iets moois
neergezet. Iedereen enorm bedankt voor de inzet en de hulp de afgelopen 10 jaar.

Vervolg ?
We hebben ook iets los gemaakt, er is inmiddels op initiatief van HC’03, een groepje
mensen serieus bezig om te bekijken of een vervolg van het loopevenement mogelijk is.
Er zijn al serieuze plannen gemaakt. Wij vinden dit een goede ontwikkeling, een verlengstuk
van waar we met de verenigingen al mee bezig zijn. Hoe kunnen we de leefbaarheid op
sportief gebied in onze kernen waarborgen. Waar kunnen we als verenigingen en
vrijwilligers elkaar versterken, elkaar ondersteunen ? Samen is het sleutelwoord.
Wij zullen daar waar mogelijk zeker onze kennis en ervaring delen. Wil je meer informatie
over dit initiatief of wil je je nu al beschikbaar stellen als vrijwilliger, dan kun je contact
opnemen met Mart de Kruif, voorzitter van HC’03.
In ieder geval goed nieuws voor de enthousiaste lopers en vrijwilligers die graag weer mee
willen doen/helpen. Na de zomervakantie volgt er meer nieuws.

T-shirts
Er zijn nog mooie Craft loopshirts van de 10e Keppelrun te koop voor slechts € 12,50
Heb je niet mee kunnen doen dit jaar, of was je niet in de gelegenheid om een shirt te
kopen, treur niet. Er zijn nog shirts in alle maten. Heb je belangstelling of weet je iemand
die ook een shirt wil kopen, mail dan even naar Irma van Hof voorzitter@hessenrijders.nl
Op de kunst- en brocantemarkt bij Vive la France in Hummelo kun je ook nog een shirt
kopen bij de kraam van het toeristisch platform.

Herinneringsmok
Voor alle medewerkers aan de 10e Keppelrun stond er een herinneringsmok klaar. Mocht je
door omstandigheden geen mok hebben gekregen, laat dit dan even weten. Je krijgt deze
dan alsnog. Een mailtje naar info@keppelrun.nl of voorzitter@hessenrijders.nl is voldoende.
Bellen mag ook 0314 381861

Jaarlijkse vrijwilligersavond
Half november organiseren wij ieder jaar een vrijwilligersavond, waarbij wij terug blikken en
vooruitkijken. Iedereen ziet elkaar weer na de zomer en voor de winter. Deze avond is niet
alleen bedoeld om weer bij te praten en elkaar te informeren, maar is ook bedoeld als blijk
van waardering en om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.
Dit jaar is de vrijwilligersavond op zaterdag 18 nov. bij FFnaarSteef in Hummelo. We
proberen daar een extra feestelijk tintje aan te geven. Een uitnodiging met meer informatie
volgt. Zet de datum vast in je agenda ! (de eerder genoemde datum 17 nov. is gewijzigd
dus)
Wij kijken voldaan en trots terug op 10 jaar Keppelrun, het is mooi geweest !
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