
 
 

 
Nieuwsflits RREL, juni 2017 

 
Niet vergeten:  
tweede Pinksterdag onze eigen Lelieloop! 
Dit jaar wordt de Lelieloop gehouden op maandag 5 juni, tweede Pinksterdag. Het succes van vorig jaar willen 
we dit jaar uiteraard overtreffen. Daarom het verzoek om met zoveel mogelijk deelnemers aan de start te 
komen. Mobiliseer je familie en vrienden om ook mee te doen bij dit geweldige evenement. Er kan over 
diverse afstanden gelopen worden en inschrijven is mogelijk via www.inschrijven.nl. Inschrijven voor de 
juniorenloop (2,5 km) en de kinderloop is mogelijk op de dag zelf bij de inschrijftafel in het Turfschip. Zoals 
gewoonlijk is het op 2e Pinksterdag altijd mooi weer. 
Meer info? Ga naar: Lelieloop  Wil je meewerken als vrijwilliger? Geef je dan op bij de organisatie. We kunnen 
hiervoor nog mensen gebruiken. Je kunt dit ook combineren door gewoon mee te lopen. stuur even een 
berichtje 

Rabobank Clubkas Campagne was een succes!  

 

Ook dit jaar hebben wij deelgenomen aan de Rabobank clubkasactie. Leden van de bank konden hun stem 

uitbrengen in deze actie. Dat hebben 93 van onze leden dan ook gedaan. Top! Dat heeft geresulteerd in een 

geweldige opbrengst voor onze vereniging van € 520,84. Met dank aan onze leden en de Rabobank.  

Van Oers Herfstmarathon op 29 oktober 2017 

In de Nieuwsflits april 2017 is de start van ons jubileumjaar aangekondigd. Daarin is speciale aandacht 
gevraagd voor de Van Oers Herfstmarathon die wordt gehouden op 29 oktober 2017. RREL wil daarin 
gezamenlijk optrekken en veel aandacht besteden aan ons 25 jarig jubileum. 
Het is die dag de bedoeling dat we centraal starten en dat we allemaal lopen in hetzelfde shirt. Dit shirt 
ontvang je gratis bij inschrijving via RREL. Belangrijk daarbij is dat we dan ook gezamenlijk inschrijven en 
wel via RREL. Daarom aan iedereen het verzoek om gezamenlijk in te schrijven door middel van het 
inschrijfformulier die iedereen per email heeft ontvangen en je alsnog kunt vinden onder de volgende 
link: Inschrijfformulier herfstmarathon 2017.  Stuur het ingevulde formulier per email naar info@rrel.nl en 
maak vervolgens het bedrag over naar RREL. 

 

**Let op: Wil je een jubileum shirt ontvangen? Schrijf je dan in via RREL!** 

Tevens wordt tijdens de van Oers Herfstmarathon, op het middenterrein van de Markt een duidelijk 

herkenbaar RREL punt ingericht. Het wordt een meetingpoint voor alle RREL-leden en hun supporters. De 

locatie zal ter hoogte van café-zaal Marktzicht zijn. Dit is het café waar wij al jaren welkom zijn om ons om te 

kleden. 
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