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Nieuwsbrief
OLIEBOLLENLOOP
Zaterdag 29 December 2012 is iedereen van
harte welkom om deel te nemen aan de
traditionele Trimclub ABC oliebollenloop.
Trimclub ABC

Heb je dit nog nooit meegemaakt? Zorg er dan voor
dat je dit evenement in 2012 nog aan je loperslogboek
kunt toevoegen!

Thorbeckelaan 102

Was je al eerder deelnemer aan deze geweldig
gezellige en altijd verrassende loop? Zorg dan dat je
ook deze keer van de partij bent!

info@trimclubabc.nl

0184-415550

www.trimclubabc.nl

We verzamelen om 8.30 uur bij het clubgebouw om
vervolgens na een verrassende loop weer terug te
keren en onder het genot van een overheerlijke oliebol
het oude jaar uit te zwaaien.
De oliebollen zijn afkomstig van ons collega
Roparunteam ‘Steamwork’ en dus een bijdrage voor
het goede doel.

IN DEZE EDITIE:

Wees welkom!

Op veler verzoek de tekst van het
Trimclub ABC vrouwenlied ten
gehore gebracht op het 45-jarige
jubileum
Tekst: Karin Verschoor
Melodie: ’t Is weer voorbij die mooie zomer

Ooit waren het hier andere tijden
‘t is eigenlijk nog niet zo lang gelee
De mannen liepen om de eer te strijden
En vrouwen, ach die deden heel niet mee
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aan examentraining



Kleding



Voordelen lidmaatschap



Uitnodiging nieuwjaars
borrel

Soms loopt ze fris en fit op kop
Of komt ze zwoegend achterop
Een vrouw die trekt altijd onze bekijks
Beleefd zijn wij, ’t is buiten kijf
zolang de dame achterblijft
En zo, slijten de zolen onder alle Nikes

Aletta Jacobs was niet meer
Geen Rooie Vrouw ging meer tekeer
Maar ABC’ers hielden voet bij stuk

REFREIN
We praten tweeduizend en één
Toen kon de club er niet omheen
D’n Kraai vertelt soms over ouwe tijden
In looppas achter vrouwen brengt ook nieuw De haantjes liepen toen altijd voorop
geluk
En mocht er dan eens eentje heel zwaar
lijden
REFREIN
Gelukkig zag geen vrouw dat zwaar getob.
Vrouwen die mochten mee gaan rennen
Het blauw en wit werd ronder opgevuld
Maar ieder fysisch mankement
Ahhh, je dacht dat al dat kletsen wel zou
Komt nu aan ’t licht zelfs voor je rent
wennen
We draaien met elkaar eerst warming-up
Al vergt dat zeuren toch wel wat van
mannelijk geduld
De tripling en het heupzwaaiwerk
Het been heffen stelt paal en perk
En nu rennen we broederlijk tezamen
Dan blijkt, we zitten samen in een
Er zijn er zelfs die lopen flink vooraan
mensenclub
En ja de mannen moeten wel beamen
Een vrouw die kan haar mannetje wel staan REFREIN

om een beetje warm te
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de nieuwsbrief. Met het 45
iedereen erop te krijgen. Na
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warming up. Het liefst wilde
op Youtube MerweRTV
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overigens.
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worden. Dat het koud was
De speculaasloop is het
voelde je goed aan tenen,
leukste uitje van het jaar
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Loonse en Drunense
Maar eigenlijk wilde
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stemming er al aardig in. Je warm worden. Na een half
kon merken dat iedereen er uurtje was iedereen wel
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deden zelfs al 3 rondjes.
En het was geen makkelijk
Na ongeveer 3 kwartier
parcours. Onderweg
arriveerden we bij het
restaurant ‘De Roestelberg’ sprongen we over
boomstronken, kuilen en
in het park De Loonse- en
zelfs ja…honden.
Drunense duinen. Het
zonnetje scheen en het leek Na 3 rondes vond ik het ook
zacht weer. Eenmaal uit de wel tijd voor iets warms en
bus bleek het tegendeel
ging met een gezelschap
waar. O, wat was het koud. naar het restaurant terug.
Iedereen stond te springen
Even schone kleren aan in

Speculaasloop 2012
1 december 2012

de bus. En hup naar het
restaurant. Daar stonden
vrijwilligers al klaar om de
speculaaspoppen uit te
delen. Er was speciaal voor
ABC een gedeelte van het
restaurant vrijgehouden.
Langzaam kwam iedereen
binnen. Toen iedereen
binnen was kregen we
overheerlijke erwtensoep
met roggebrood en spek.
Een heerlijke traktatie na
zo’n fysieke inspanning.
Maar er wachtte ons nog
een verrassing. Ja wel, de
ware Sint was in de buurt en
kwam ons een bezoekje
brengen. ‘Sinterklaasje kom
maar binnen met je knecht”
werd luidkeels gezongen
door iedereen. Overigens
gingen er al speculaties rond
wie volgend jaar Sinterklaas
zou zijn, zoals Klaas S. (zit
al in de naam, haha).
Sinterklaas heeft ons
kostelijk vermaakt met zijn
poëtische dichtkunst. Allerlei
situaties en personen bij
onze club werden genoemd.
Na deze mooie ochtend kan
ik nu ook met weloverwogen
vertrouwen aan iedereen
vermelden;
“Ik ben met het leukste uitje
van ABC meegeweest”.
Groetjes Francis Vlot

!!OPROEP!!
Op zaterdag 9 maart 2013 doe ik, Lianne Speelman,
examen voor de opleiding zelfstandig looptrainer van
de Atletiek Unie.
Ik zoek: 12 enthousiaste hardlopers (niveau is
onbelangrijk) die met mij mee willen op 9 maart om
trainingsgroep te zijn voor mijn examen (je bent op
tijd weer terug voor de spinningmarathon!)
Ben je beschikbaar op 9 februari (proeftraining bij
ABC) en 9 maart en wil je meer informatie of je
aanmelden?
mail naar: lspeelman@treffersinbeweging.nl

Trimclub ABC clubkleding:

Voordelen Trimclub ABC lidmaatschap

Jack
Shirt
Lange tight
Korte tight
Singlet

Naast een ontzettend gezellige club
mensen om mee te trainen en talloze
andere voordelen om lid te zijn bij
Trimclub ABC is er ook gelegenheid tot
sporten bij Be There tegen de
onderstaande gereduceerde prijzen:

€
€
€
€
€

30
15
41
24
24

Kleding is op voorraad!
Meer informatie: info@trimclubabc.nl

1 x per week
2 x per week

€ 12,50 per maand
€ 25,00 per maand

En gelegenheid tot behandelingen bij
sportmasseur Jan Bons van Bonflex
tegen gereduceerde prijzen.

Iedereen een gezond en sportief nieuwjaar
toegewenst

Nieuwjaarsbijeenkomst zaterdag 5 januari 2013
(na de training)
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