Nieuwsbrief Top-2000
November 2018

In deze
nieuwsbrief
-Agenda Top-2000.
-Even voorstellen Leny van Bazuijnen
-Snertloop 17 November
-Contributie
-Presentatie Schouweburg Optiek
-Wijnproeverij 30 November

Agenda Top-2000 Seizoen 2018-2019
11 November 2e Coopertest
17 November Avondloop
18 November geen loop
23 December 3e Coopertest
6 Januari Oliebollenloop
3 Februari 4e Coopertest
17 Februari Eugénie van den Berg Loop
R’dam Running Crew
10 Maart Ledenvergadering
24 Maart Lenteloop
6-7 April Slotweekend

Jarige van deze maand
November
02-11 Ron Hordijk
03-11 Hans de Grauw
07-11 Koos van Dorp
14-11 Karel Bezstarosti
14-11 Joke Plaisier
16-11 John van Zijl
19-11 Bert Barendse
23-11 Luuk van Geldorp
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Hallo Toppers,
Ik ben Leny Bazuijnen, echtgenote van trainer Hans Bazuijnen.
Moeder en schoonmoeder van Karin en Luuk van Geldorp en Peter en Jacintha Bazuijnen.
Wij hebben 4 kleinkinderen: Koen, Elisa, Dominique en Rozemarijn.
Deze zomer vierden wij ons 50-jarig huwelijk.
In mijn werkzame leven was ik pathologisch analiste in het Claraziekenhuis, maar nu geniet ik
al een aantal jaren van mijn pensioen.
Mijn hobby’s zijn: Er op uit trekken met de camper, fietsen, zingen bij de Ridderkerkse
Noordzangers en sporten bij TOP-2000.
Met Frea van Noorloos ben ik al 57 jaar bevriend en Rijn en Joke Baard ken ik al vanuit onze
verkeringstijd.
“Hard lopen” doe ik inmiddels al circa 32 jaar.
Het begon met de looptraining en oefeningen voor het skiën vanuit de skibaan van Guus Van
Bosvelt-Heinsius. Ik zat toen zelfs bij de snelste groep.
Toen Guus stopte met de trainingen is TOP-2000 opgericht door Hans en Rijn.
Daar zijn heel wat vrije uurtjes in gaan zitten, maar altijd met heel veel plezier.
Het hard lopen is met de jaren minder geworden, doordat ik het op mijn heupen kreeg.
Nu beperk ik mij tot wandelen en oefeningen.
Sinds 3 jaar wonen wij in een prachtig appartement op de 7e verdieping, met een mooi uitzicht
over de Crezeepolder, de Noord en de Gorzen. Maar….
Omdat onze zoon en schoondochter een boerderij met voldoende grond hebben gekocht in het
prachtige Drenthe en wij graag buiten zijn en van de rust en de gezonde lucht willen genieten,
hebben wij besloten om te gaan Drenthenieren.
Wij laten een chalet bouwen op het erf en we gaan Ridderkerk en TOP-2000 in het voorjaar
van 2019 verlaten.
Het 20-jarig bestaan van TOP-2000 en het weekendje uit zal dus ons afscheid worden.
Ik geef het stokje door aan Niek v/d Berg
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SNERTLOOP TOP 2000
Zaterdagavond 17 november klinkt om 19.00 uur het startschot van de
Vierde snertloop van Top-2000.
Deze keer hebben wij gekozen voor een andere locatie en route.
Er zijn net als voorgaande jaren weer drie afstanden
De start locatie voor deze avond is
De Rowdies
Na de loop is er weer lekkere erwtensoep of tomatensoep, met daarnaast wat
andere “winterse” versnaperingen.
Op de achtergrond tijdens het eten is er weer een sfeervol muziekje hoorbaar.
Eerste drankje is ook voor rekening van de club.
Nog enkele tips
Neem als je het hebt (voor extra veiligheid) een fluorescerend hesje mee of
wat feestverlichting.
Inloop vanaf 18.45 uur, start is om 19.00 uur.
Voor alle duidelijkheid, Zondag 18 november is er GEEN training !
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Contributie
Aan de mensen die nog niet hun contibutie geld hebben
betaald
de vraag om dit zo spoedig mogelijk
te doen.
Het bankrekeningnummer van TOP-2000 is :
Trimgroepoosterpark
NL96 ABNA 0550817794
Het contributiebedrag is,
€ 60 -- euro.

Loten Groteclub Actie
Mensen die hun loten verkocht hebben kunnen het geld ook
overmaken op het rekeningnummer van Top-2000
Trimgroepoosterpark
NL96 ABNA 0550817794
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Presentatie Sponsoren
De eerste presentatie van Runners-world hebben wij er op
zitten.
De volgende staat ook al weer voor de deur en dat is op
11 November a.s. over Schouwenburg Optiek.
Deze keer is dat na afloop (11.00 uur) van de trainig onder
het genot van een kopje koffie of thee.

Overige datum’s Presentatie Sponsoren:
25 November Kitchen Care
2 December Fysiotherapie Niek v/d Berg
23 December De Kunst van sport-massage-ontspanning
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Wijnproeverij
Beste Toppers,
Op vrijdagavond 30 November is het voornemen om een wijnproeverij te
organiseren
Om een indicatie te krijgen hoeveel mensen er komen willen wij u vragen om
dit op zondagochtend of per mail door te geven.
trimgroepoosterpark@gmail.com
Mochten er nog mensen zijn die Familie of vrienden mee willen nemen deze
zijn van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Top-2000

7

Fysiotherapie Niek v/d Berg

Keuken de/montage
Restylen
Advies
Keukenapparatuur
www.kitchencare.nl

info@kitchencare.nl

tel: 06 20 609 835

Pontonweg 18 Ridderkerk
Tel 0180-464607

