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KANGOEROES BIJ TOP
Zaterdag 30 mei is het weer trainen voor de kangoeroes. Aanvang : 10:00 uur.

Ken jij een kangoeroe bij jou in de buurt ?? Neem die mee naar de training, elke zaterdag om 10:00 uur. Je
bent al welkom vanaf 3 jaar.

Virtuele Hemelvaartsdagloop, georganiseerd door de Hardloopgroep van KV TOP
Op donderdag 21 mei werd, in navolging van de eerder gelopen Oranjemuidenloop en
Bevrijdingsloop, de Hemelvaartsdagloop gelopen.
Het was voor velen te warm om te rennen. Ondanks dat trotseerden 26 lopers de warmte voor een
plaatsje in de ranglijst.
Nu hebben we 3 loopjes gehad en is er een mogelijkheid om op maandag 1 juni (2de pinksteren) een
loopje in te halen of een tijd te verbeteren. Dan kunnen we daarna een overall klassement laten zien.
Hieronder de uitslagen, voor de winnaars wacht nog een leuke prijs!
Mireille en Mirjam
#TOPvoorelkaar
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Avond4daagse Arnemuiden gaat niet door, mogelijkheid tot deelname alternatieve vorm van
Avond4daagse!
KV TOP heeft besloten dat de Avond4daagse in Arnemuiden dit jaar door het coronavirus en
bijbehorende regelgeving helaas niet door kan en mag gaan.
De KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland) biedt een alternatieve vorm van de Avond4daagse
genaamd "Avond4daagse Home Edition" aan.
De inschrijving hiervoor en al het overige met betrekking tot deze alternatieve versie van de
Avond4daagse verloopt via de KWBN en start in de week van 25 mei.
Wat is het?
Met de Home Edition biedt de KWBN iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen
Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen
met een vriendje, vriendinnetjes, je sportmaatjes, met je gezin, etc. Je kunt de vier dagen lopen in de
periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal
twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven. Je hoeft niet alleen ’s avonds of
doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad!
Hoe dan?
In de week van 25 mei 2020 start de inschrijving. In verband met de betaling moet een
ouder/verzorger dit doen. Vervolgens vul je de namen van de deelnemers in. Per deelnemer kost
deelname € 5,-. Daarvoor krijg je vier verschillende routes via de eRoutes app. Je kunt daarbij kiezen
uit 2,5 - 5 - 10 km. En na afronding van de vier dagen wandelen ontvang je de officiële Avond4daagse
medaille thuis! Easy dus!
Voor meer informatie zie bijgevoegde link.
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
Wij hopen dat veel personen mee gaan doen aan deze sportieve activiteit.

Namens de Avond4daagsecommissie KV TOP Arnemuiden
Martin de Leeuw
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