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Agenda Top-2000 Seizoen
2018-2019

3 Februari 4e Coopertest
17 Februari Eugénie van den Berg Loop
10 Maart Ledenvergadering
R’dam Running Crew
24 Maart Lenteloop
6-7 April Jubileum Weekend

Jarige van deze maand
Februari
3 Margreet Bezstarosti
3 Ben van Noorloos
13 Leny Bazuijnen
Maart
4 Franny Bravenboer
7 Jan Spek
12 Peter Breevoort
12 Danielle Singewald
21 Nel Springvloed
24 Jacco Bisdom
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Dank je wel Niek dat je mij het voorrecht geeft om op deze manier iedereen
aan het begin van dit jubileumjaar een mooi en liefdevol 2019 toe te mogen
wensen. Hopelijk met een goede gezondheid voor ons allen en dat we met
elkaar maar veel plezier mogen hebben met het lopen op zondagmorgen.
Samen met Teuni, Yvonne en Frea behoor ik tot het vaste groepje dat met
elkaar op donderdagavond loopt. Alleen zou ik dit niet gedaan hebben, maar
omdat we het met elkaar gezellig hebben is het makkelijk vol te houden. Zo
loop ik ook op zondag; voor de gezelligheid. Alles wat ik dan nog aan conditie
mee pak is meegenomen.
Zo ben ik ook een paar jaar terug (ik weet echt niet hoe lang geleden) via
Winfred en Sylvia bij de club gekomen. Alles wat er naast het hardlopen
georganiseerd wordt spreekt mij wel aan. Zeker als mijn mannetje dan ook
meekomt, zoals de slotavond en de wijnproeverij dan vind ik het helemaal
gezellig.
Ik ben Nel Springvloed, ben al meer dan 31 jaar samen met René, waarvan
bijna 22 jaar getrouwd. Samen hebben wij 2 kinderen, Patrick en Sanne, die
beiden bezig zijn met hun laatste studiejaar. Voorlopig hebben wij ze nog
lekker een paar jaar thuis. Patrick gaat door voor zijn Master, waarschijnlijk
ook in Utrecht en Sanne gaat hierna nog vier jaar naar de PABO.
Ik werk op de financiële administratie van Nautica Binnenscheepvaart, wij
vervoeren alle soorten droge lading. Voordat ik stopte met werken, i.v.m. de
geboorte van Sanne, zat ik in de containerbinnenvaart. Omdat ik maar twee
dagen per week werk, heb ik genoeg vrije tijd over. Een gedeelte daarvan
wordt ingevuld door mijn vrijwilligerswerk als Schuldhulpmaatje. Ik help
mensen die of al in de schulden zitten en o.a. alle papieren op orde moeten
krijgen voor de schuldsanering of aangemeld worden omdat ze dreigen in de
schulden te komen en moeten leren een huishoudboekje op orde te krijgen.
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Een ander gedeelte van mijn vrije tijd mag straks weer ingevuld worden
door de komst van een nieuw hondje. Ze is op 28 december geboren en
met acht weken komt ze onze kant op. We hopen van haar net zo veel
plezier te mogen hebben als van onze eerste hond.
Verder geniet ik volop van het leven. We gaan regelmatig naar het
theater, pakken graag een bioscoop of gaan samen een dag naar de
sauna en nu de kinderen groter zijn gaan we ook graag naar een
festival of concert van onze favoriete artiest/band.
Vakanties met heel het gezin worden nu wel minder, dat is wel even
wennen, maar het feit dat ze langzaam hun eigen weg gaan in goede
gezondheid en met veel plezier vind ik ook iets om van te genieten. Ik
ben niet zo’n TV liefhebber. Ik zit graag achter de computer om
informatie te verzamelen voor vakanties en leuke uitjes. René en ik
fietsen veel, maar dat zal straks met de nieuwe hond wel weer meer
wandelen worden. Ook heerlijk om te doen!
Allemaal veel plezier toegewenst met lopen bij de gezelligste loopclub !
Rob (Flipse) mag ik jou uitnodigen om je voor te stellen in de volgende
maandbrief?
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Eugénie van den Berg loop
Zondag 17 februari gaat voor Top-2000 de Eugénie van den Berg loop voor de derde
maal van start.
De start en finish is wederom aan het begin van de Oosterparkweg.
Het bestuur en trainers hopen dat jullie er allemaal proberen te zijn en jullie je rondje(s)
lopen.
Tussen 9.15 uur en 9.30 uur worden jullie verwacht op de kleine parkeerplaats aan het
begin van de Oosterparkweg. Net na het bedrijventerrein waar o.a. Portes du Ski is
gevestigd. De vlag van Top-2000 zal weer uithangen.
Let op er wordt dus NIET verzameld bij de Rowdies.
Het startschot klinkt omstreeks 9.45 uur.

HET PARCOURS
De route is het zelfde als vorig jaar en wordt uiteraard weer uitgezet met Top-2000
bordjes.
Het parcours heeft een lengte van precies 2 Km.
Je mag zoveel rondjes lopen als je wilt, iedereen moet wel voor 11.00 uur gefinisht zijn.
Na afloop is er dit keer geen pannenkoek!!!!!!
Wij gaan na de loop direct naar de kantine van de Rowdies!!!
Hier gaan wij gezellig met z’n alle genieten van een heerlijke Brunch.
Dus niet eerst naar huis om te douchen maar gelijk naar de Rowdies.
Graag allemaal tot ziens op 17 februari.
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Jubileum weekend Top-2000
Hier alvast wat mer informatie over wat het hoogtepunt moet gaan worden van het seizoen
2018/2019.
Ruim twee derde van alle leden hebben zich reeds aangemeld voor dit feestelijke en
sportive weekend in ‘’het Zwaluwnest’’ een prachtige lokatie in ter Aar.
Uiteraard hoopt de organisatie dat vrijwel iedereen aanwezig kan zijn, ook al valt het
weekend door diverse omstandigheden helaas samen met de Rotterdam marathon, te
weten zaterdag 6 en zondag 7 april 2019 .
Het is de viering van ons officiele 20 jarig jubileum, TOP-2000 bestaat al veel langer, echter
in 1999 werden wij statuair gezien pas een echte vereniging.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het ons alom bekende TOP-2000 duo.!!
Er volgt in de komende periode nog veel informatie omtrent deze happening, maar nu
alvast een tip van de sluier.
Het weekend is voor leden geheel gratis (doordat wij al een paar jaar hebben gespaard en
mede door de grote clubaktie) afgezien van de drankjes want die zijn tegen een kleine prijs
te verkrijgn.
Partners zijn ook welkom voor een bedrag van slechts 50.00 p.p.
Het programma gaar er in grote lijnen als volgt uitzien.
Aankomst; zaterdag 6 april zo tussen 15.00 uur en 16.00 uur.
Ontvangst met drankje en wat lekkers.
Indeling slaapkamers/ toewijzing bedden/ bed opmaken.
Diner dansant; 19.00 uur [in feestelijke kleding, je mag het zo gek maken als je wilt].
Bonte avond; 21.00 uur [zang/sketches/dans of ander optreden wordt toegejuigt].
Zondag 7 april.
Pyama ontbijt met ochtend meditatie en gymnastiek; 7.00 uur.
Sport&Spel; 9.30 uur -15.30 uur [in handen van Karin/Michel/Richard.]
Lunch wordt tussendoor geserveerd.
Prijsuitreiking; 16.00 uur.
Naar huis; 16.30 uur.
De exacte gegevens over waar het is, wat je mee moet nemen ecr. ect.volgen nog !!!!!
Begin maar alvast met het uitwerken van je/jullie feestelijke bijdrage aan de bonte avond.
Wij kijken er in iedergeval naar uit!!!!!!
Het bestuur
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IN MEMORIAM

Zaterdag 19-01-2019 hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons clublid

Ton van Katwijk

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Gitta
en verdere familieleden, die wij heel veel sterkte toewensen om
dit verlies te kunnen dragen.
Bestuur
Top-2000

Uitvaart

26-01-2019
Crematorium Schollevaar
Caplle a/d Ijssel
De Uitvaart vangt aan om 13.30 uur
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Fysiotherapie Niek v/d Berg

Pontonweg 18 Ridderkerk
Tel 0180-464607

