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Agenda Top-2000 Seizoen  2018-2019 

R’dam Running Crew 

 

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 
10 Maart  Ledenvergadering 

24 Maart Lenteloop  
6-7 April Slotweekend 

 
 

 

 
Jarige van deze maand  

 
Oktober 

 
3- Hans van Bazuijnen 

4- Finny Tump 
8- Winfred v/d Beek 
14- Leen v/d Linden 

17- Michel Jager 
21- Nelleke van Barlingen 

21- Neil Blair 
22- Carla Nieuwenburg 

 
 



 

 
3 

  

 

 
Hallo Toppers, 
 
Mijn naam is Ben van Noorloos  (bijnaam Ben Spoorloos). 
 
 Ik ben geboren op 3 februari 1942 in Rotterdam Zuid onder de rook van 
het Feijenoord Stadion. Als jongetje van 4 jaar mocht Ik met mijn vader   
mee naar de voetbalwedstrijden van Feijenoord. Uiteraard nog steeds 
supporter van Feijenoord.  
 
Ik ben getrouwd met Top sportvrouw van het jaar 2017 Frea van 
Noorloos. We hebben samen 4 kinderen, Edwin, Annelieke, Jeroen en 
Taeke (met aanhang nog 4 erbij) en vier kleinkinderen, Maurice, Max, 
Ryan en Sem, waarvoor we met plezier oppas Oma en Opa zijn geweest. 
Ze hebben nu de leeftijd dat oppassen niet meer nodig is.  
 
In oorsprong ben Ik opgeleid tot chemisch analist en heb Ik bij ICI 
gewerkt. Vervolgens heb Ik de opleiding Master of Business 
Administration en NIMA A en B gevolgd in de avonduren. Een poosje bij 
Olivetti gewerkt  en tot mijn pensioen bij ADT een wereldwijd concern 
in    beveilingingssystemen voor banken , fabrieken, grote kantoren en 
villa’s.  
 
Ik heb altijd veel aan sport gedaan. Bij Feijenoord  gevoetbald, 
badminton competitie gespeeld en getennist.  Frea en Ik hebben  elkaar 
ontmoet  bij Ribad de badmintonvereniging van Ridderkerk.  
Met hardlopen begonnen bij de trimclub van Guus , waaruit Top 2000 is 
voortgekomen. 
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Ook ben Ik enkele jaren trainer van de wandelgroep geweest, waarbij 
Ik af en toe nog probeer  mee te lopen, onder de bezielende leiding van 
trainer Hans.  
 
Na mijn pensioen hebben we vele prachtige reizen gemaakt met de 
caravan of georganiseerde reizen naar vele landen o.a. Zuid-Afrika, 
Namibie, Canada, Amerika, Marokko, Egypte, Turkije, Spanje, 
Portugal, Italie, China, Zweden, Noorwegen, Engeland, Scotland, 
Ierland,Bonaire,Curaçao,  Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.Ook 
zijn we jarenlang naar de wintersport geweest in Oostenrijk of 
Zwitserland. Nu gaan we nog regelmatig met onze buscamper op pad. 
In verband met mijn gezondheid niet zo ver meer, maar we genieten er 
evenveel van.  
 
Mijn belangstelling gaat o.a.uit naar geschiedenis, bouwen van grote 
gebouwen, bruggen, schepen en vliegtuigen. 
De bibliotheek in Ridderkerk is zo’n beetje mijn tweede huis 
geworden. 
 
Verder fiets Ik heel graag in de eigen omgeving of in de vakanties met 
Frea en/of vrienden.   Voor wielrenwedstrijden zit Ik gekluisterd aan 
de buis.  
 
Mijn lijfspreuk is “Alles op de Fiets” .  
 
Ik hoop dat Top 2000 nog vele jaren zal doorgaan, zodat de naam niet 
“Stop 2000” wordt.  
 
Tenslotte geef ik de pen aan Leny Bazuijnen.  
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 Contributie 

 
Voor de mensen die nog niet hun contibutie geld hebben 

betaald is de vraag om dit alsnog even te doen. 
 

Het bankrekeningnummer van TOP-2000 is : 
 

Trimgroepoosterpark 
NL96 ABNA 0550817794 

 
Het contributiebedrag is,    

 
€ 60 -- euro. 

 
Het Bestuur 

Loten Groteclub Actie 
 
Mensen die hun loten verkocht hebben kunnen het geld ook 
overmaken op het rekeningnummer van Top-2000 
 

Trimgroepoosterpark 
NL96 ABNA 0550817794 

 
 

De leden die de loten nog niet hebben gekregen willen wij 
vragen om deze op zondagmorgen op te komen halen. 
 
 

Wil men nog meer loten om te verkopen wij hebben er nog 
een aantal over. 
Dus leden schaam je niet en neem nog een paar loten mee 
zodat wij geen loten overhouden. 
Al vast bedankt. 
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Presentatie Sponsoren 
 

Dit seizoen willen wij als Top-2000 onze sponsoren de 
gelegenheid geven om zich bij ons te presenteren. 

De bedoeling is dat dit na afloop (11.00 uur) gaat gebeuren 
onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Om een zo hoog mogelijke opkomst bij deze bijeenkomsten 
te hebben hier al vast wat datum’s  

 
 

7 Oktober Runners World 
 

11 November Schouwenburg Optiek 
 

25 November Kitchen Care 
 

2 December Fysiotherapie Niek v/d Berg 
 

23 December De Kunst van sport-massage-ontspanning 
 



 

 

 

Fysiotherapie Niek v/d Berg 

Pontonweg 18 Ridderkerk 
Tel 0180-464607 

     Keuken de/montage
           Restylen
     Advies
    Keukenapparatuur

www.kitchencare.nl

info@kitchencare.nl       tel:  06 20 609 835


