
 

 
 
 
Nieuwsflits        Etten-Leur, 3 januari 2017 
        
 
 
Beste RoadRunner, 
 
Allereerst een goed en sportief 2017 gewenst! We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op de 
nieuwjaarsreceptie vanavond in de kantine van ELKV. De receptie start om 20.30u en de training 
begint vanavond om 19.00u. 
 
Aan het begin van dit nieuw jaar graag jullie aandacht voor een paar zaken. Allereerst de 
vooraankondiging van de run-bike-walk op zaterdag 25 maart, een evenement dat mede door 
RREL wordt georganiseerd. Meer informatie verderop in deze nieuwsflits. 
 
Daarnaast een oproep om kosteloos lid te worden van de Rabobank, zodat je op RREL kunt 
stemmen tijdens de RaboClubkas Campagne. Ook deze oproep vind je verderop in de 
nieuwsflits. 
 
Tot slot nog aandacht voor de aanmelding van vrijwilligers voor deelname aan de 
vrijwilligersavond op vrijdag 27 januari. Vrijwilligers hebben hier een persoonlijk een uitnodiging 
voor ontvangen (via e-mail). Geef je snel op via evenementen@rrel.nl. Aanmelden kan nog t/m 
13 januari.  
 
Sportieve groet, 
 
Bestuur RREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Vooraankondiging  
 
                                                                 

Run • Bike • Walk  
op zaterdag 25 maart 2017  
in Etten - Leur 
 
Beste RoadRunner, 
 
De Lionsclub Etten-Leur e.o. organiseert samen met o.a. ARV Achilles, Road Runners Etten-Leur 
en Roparun team 248 een prachtig Run•Bike•Walk-evenement door het buitengebied van Etten-
Leur. 
Start en finish liggen in het gezellige centrum van Etten-Leur 
 
Goede doel 
Het evenement wordt gehouden voor het goede doel nl. Stichting Roparun, welke geld inzamelt 
voor de palliatieve zorg van mensen met kanker onder het motto:  
“Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer aan het leven toegevoegd kunnen 
worden” 
 
De afstanden 
Voor de lopers is er keuze uit drie afstanden: 23 km, 42 km en 65 km.  
De 65 km is vooral bedoeld als training voor Roparunners (minimale snelheid is 11 km/uur). De 
overige afstanden zijn meer bedoeld voor de 'Fun runners'. Iedereen kan deelnemen. 
Naast de lopers worden ook wandelaars, individueel, uitgenodigd. Zij starten rond 17.00 uur en 
gaan voor een route van 10 of 20 km. 
 
Startlocatie 
Vanaf café-restaurant Het Witte Paard vertrekken de lopers in groepen van 5 personen.  
Elke groep bestaat uit:  1 vaste voorfietser en 4 lopers met 3 fietsen. De keuze van wisselen bij 
een aantal km/loper wordt aan de groep overgelaten.  
Alle groepen starten dusdanig dat zij gelijktijdig om 23.00 uur weer in het centrum van Etten-
Leur aankomen.  
Hier wordt een gezellige happening van gemaakt! 
 
Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- p.p. (na-inschrijving € 12,50 p.p.). Hiervan wordt minimaal de helft 
gedoneerd aan de Stichting Roparun. 
 
Zet deze datum in uw agenda! U kunt binnenkort digitaal inschrijven. 
 
Enthousiast? Wij rekenen op uw deelname! U hoort nog van ons! 
Graag tot later. 
 
Met sportieve groet, 
 
Organisatie Run Bike Walk Etten-Leur  
Trudie de Jong 
06-27514232 
 
rbw.ettenleur@gmail.com 
 



 

 
 

 

Wat is de RaboBank Clubkas Campagne? 
Met de Rabobank Clubkas Campagne kom je in aanmerking voor een donatie van de Rabobank. 
Door het voeren van een goede campagne onder clubleden, vrienden, familie en kennissen is het 
mogelijk om een mooi geldbedrag te verdienen voor je club. 

Iedereen die lid is van de Rabobank kan zijn stem uitbrengen. Inmiddels is RREL aangemeld 
voor deelname aan deze campagne. Vanaf 16 februari kun je je stem uitbrengen op 
www.rabobank.nl/wnb. Zorg dus alvast dat je kosteloos lid wordt, zodat je straks je stem kunt 
uitbrengen. Doe dit voor 15 februari a.s. Klant zijn van de Rabobank is niet voldoende. Lid 
worden kan via deze link: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-
worden/?c=context&lword=West-Brabant-Noord 

We hopen natuurlijk op jullie ondersteuning. 

 


