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Vooral bij de twee kilometerloop straalt het enthousiasme er bij de lopers vanaf.

Roparun
We Run 4 All noemen ze zich. Ze
zijn het Oegstgeester team dat deel-
neemt aan de Roparun op zalerdag
ll tot en met 13 juni, met de start
net boven Parijs, en de finish op de
Coolsingel in Rotterdam.
Zij stonden met een kraam op het
pleintje en vroegen aandacht voor
hun project.
"We hebben inmiddels meer dan
tienduizend euro opgehaald, iets
meer dan de helft van onze beoogde
twintigduizend," vertelde Margriet
van Goeverden. "We staan op 5 mei
op de vrijmarkt naast de Terwee-
school. Je kunt daar iets in de col-
lectebus doen of oude mobieltjes
inleveren." De opbrengst is voor
het ondersteunen van mensen met
kanker.

Kampioenen
Burgemeester Timmers ontving
enthousiast de lopers brj de finish
en gaf ze een aandenken aan deze
prestatieloop. Alle podiumplaat-
sen van iedere afstand, zowel voor
de vrouwen als voor de mannen,
kregen ook nog een fleurige bos
bloemen. 2 km Sam Roelen, Natha
Kuijl, Iïáïfrán Keeken. 5 km da-
mes: Astrid Hoek, Ludwina van
Rhrjn, Liesbeth van den Veld. 5 km
heren: Maarten Jumelet, Robbert
1jsa, Remco Hoetmer. 10 km da-
mes: Nia Berk, Andrea Landsman,
Els Roelofs. l0 km heren: Willem
Boon, Wouter van Casteren, Andre
Kropelshoek. l5 km dames: Maria
Menheere. l5 km heren: Dave Roe-
len, Erik Verschuren, Daan Mer-
kestein.

Loopfestijn weer eens met hoge temperaturen

Zomers e Paasf{aaswij kl o op
"Het is niet voor te stellen dat er
twee jaar geleden sneeuw lag", ver-
telde burgemeester Els Timmers bii
de PaasHaaswiikloop. Zij loste twee
keer een startschot en ontving op een
na alle lopers harteliik aan de finish.
De laatste loper liet erg lang op zich
wachten, maar al die tiid was het op
Tweede Paasdag heel gezellig op
het pleintje in het Mien Ruyspark,
vooral door de gezellige muziek van
de Stichting Evenementen.

Tekst enfoto: Wil van Elk

De Buurtvereniging Haaswijk en
de Morsebel toont eens te meer dat
als je samenwerkt, je heel veel kunt
bereiken.
Bij dil niet meer weg te denken
hardloopfestijn wordt er enthousi-

ast samengewerkt door de buurt-
vereniging met Runners World, de
Loopgroep Oegstgeest en de Stich-
ting Evenementen. Vele vrijwilli-
gers zorgen ervoor dat het parcours
voor de meer dan driehonderd lo-
pers veilig is.

Warming up
Carola van Tol, samen met haar
man Peter van Veldhuijsen eigenaar
van Runners World, zorgde twee
keer voor een gezellige warming up.
zodat de spieren lekker ontspannen
opgewarmd werden om blessures te
voorkomen. Van haar eigen Voor-
houtse loopgroepje deden er twee
lopers mee.
Voor alle lopers was er fruit en
drinken, een noodzaak bij dergelijk
warm weer.


