
 Hallo Donderdagavondloopsters, 
 
Donderdag 22 augustus starten we om 20.15 uur bij Petra  
 
Verslag van afgelopen donderdagavond, 
 
We zijn bij Lenie gestart, twee loopsters gingen er met Paul vandoor (eerder andersom) en vijf 
wandelaars gingen met elkaar een fijne wandeling van een uur maken. Diverse van ons schitterden 
door hun afwezigheid, bij de een moest het nog even gebeuren.... het snoeien van de bomen... 
omdat afgelopen donderdag volgens de groen kalender het meest geschikte snoeidag was.. Verder 
waren er diverse van ons nog op vakantie. Er werd gezeurd over allerlei pijntjes, das waar maar er 
werd ondertussen ook gelopen en daar gaat het om! Tijdens het koffie drinken zijn we op de hoogte 
gebracht van allerlei nieuwtjes, nieuwtjes die we in de krant niet tegengekomen zijn van de week. 
Ene Coco is zoek, er wordt met smacht gewacht op hem, aan de buurman het verzoek of ie ook zijn 
ogen de kost wilt geven omdat het zomaar zou kunnen dat Coco bij hem in de tuin een graantje mee 
komt prikken. Verder kregen we de tip om voordat je op vakantie ga een nieuwe batterij in de 
brandmelder te doen omdat zo'n ding wel heel erg veel herrie maakt als de batterijen toevallg net 
leeg zijn, dit heeft een van ons ervaren vandaar ;~(( Het verhaal van het roze fietsje wat via 
markplaats verkocht is heeft toch nog € 50,- opgebracht, die man heeft eieren (fietsje) voor z'n geld 
gekozen ;~))! Volgende week starten we bij Petra, krijgen wij dat wat de mannen voor ons 
overhouden want zij zijn dan net een dag er voor geweest (woensdag), we gaan het beleven. 
 
Hallo Woensdagavondlopers,  
 
Woensdag 28 augustus gaan we niet lopen maar eten met elkaar  
 
Verslag van afgelopen woensdagavond,  
 
Vakantiegangers, na 4 weken zonnige (wie niet..) vakantie (geen pas hardgelopen) is het weer even 
wennen. Vanaf het Perenpad hebben we vijf om vijf (lopers om stokkers) ons ding gedaan. De lopers 
naar de Hoekpolder. Aldaar hebben we de zon in de zee zien zakken. Gelukkig niet zo gek veel last 
van muggen. Onze versnellingen onverhard afgewerkt. Het is even oppassen voor de enkeltjes, maar 
verder OK. Zo nu en dan een strakke dame nagestaard, maar toch het meest van het groen genoten. 
Terug aan de koffie bleken we de aanvangstijd van ons etentje van volgende woensdag nog niet te 
weten. Dat zal Sjeek ons vast nog mailen van de week... Tot dan... gezellig.. Marco. 
 
Hallo Donderdagavondloopsters, 
 
Donderdag 29 augustus starten we om 20.15 uur bij Mirjam  
 
Verslag van afgelopen donderdagavond, 
 
Het was als vanouds, lekker veel loopsters, lekker veel herrie. Acht wandelaars gingen met elkaar een 
rondje maken. De twee mannen mochten met de vier loopsters mee ;~)). Het was heerlijk weer om 
te lopen met een mooie lucht als vergezicht! Ik las net in het verslag van de mannen dat zij in de 
Hoek Polder hebben gelopen, ik wist niet dat dit zo genoemd werd maar wij hebben er ook gelopen. 
Diverse versnellinkjes en wat oefeningetjes verder en we zaten weer aan de koffie, klinkt snel maar 
er zat wel een uur tussen, een uur waar we onze inspanning geleverd hebben en dan op ons niveau, 
niet hoog wel goed! Aan de koffie waren we nog lang niet uitgepraat zo te horen ;~)) We lopen nog 
één keer op donderdagvond daarna gaan wij weer naar de zaterdagmiddag . We lopen as 
donderdagavond vanaf de Meibloem in Wateringen. 
 


