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Beste hardloopliefhebber, 

hier is onze derde nieuwsbrief 

De Leisure World Kerstloop Dronten staat er aan 
te komen: de 31e editie al weer. Vorig jaar bij de 
jubileum editie konden we een groei van bijna 200 
deelnemers noteren. Een extra uitdaging zo’n 
jubileum, maar we denken ook dat Kerstloop op zich 
een evenement is, dat velen inspireert. En dat daagt 
ons dan weer uit extra te investeren. 

Bijvoorbeeld nog meer 
muzikale opluistering voor 
de lopers. Aarzel dus niet, 
wees daadkrachtig: schrijf je 
nu in voor de coolste loop 
van het jaar. 

De voorinschrijving sluit 11 december om 23.59 u. 
En als je graag jouw naam op dat mooie 

  

  



kerststartnummer wilt zien, dan moet je inschrijving 
uiterlijk 8 december binnen zijn. 

Wie wil er niet met zo’n 
startnummer finishen in de 
kerstloop? 

Je weet het: voorinschrijven via 
www.inschrijven.nl. 

Lukt het jou niet om vooraf in te schrijven, dan kun 
je op de dag zelf nog in het Almere College vanaf 
10.30 u. terecht. 

 

Snel parcours; gegarandeerd een PR  

De Kerstloop Dronten staat, zeker bij 
wedstrijdlopers, onderhand wel bekend om het snelle 
parcours. Racedirector, Adriaan Sparreboom, heeft 
wederom mooie aanbiedingen van binnen en 
buitenlandse lopers. Het zou dit jaar best eens zo 
kunnen zijn, dat het wedstrijdrecord van de mannen 
1.02.14 u. er aangaat! 

 

Hoe dan ook een PR zit er dik in: een Persoonlijk 
Record. Lukt dat net niet, dan is er zeker een Prima 
Resultaat. Of zo aan het eind van het jaar je BJP: 
Beste Jaar Prestatie van 2019. Mis die kans niet!. 

 

FlevoPost bedrijvenloop 

Niet nieuw in ons theater van de loopsport is de 
bedrijvenloop, maar wel de naam FlevoPost. Samen 
met je collega’s een sportieve uitdaging aangaan, 
aan een bijzondere vorm van teambuilding doen, dat 
wil je toch wel beleven. 



Zie voor meer informatie hiervoor onze vernieuwde 
website: www.kerstloopdronten.nl of meld je bedrijf 
aan op 31e Leisure World Kerstloop Dronten 

 

Goede doel  

Ons goede doel is ook dit 
jaar de ondersteuning van 
kinderen met een 
spierziekte. 

Spieren voor Spieren  

De stichting biedt kinderen met een spierziekte en 
hun gezin een beter toekomstperspectief. Jullie 
donatie, bij je inschrijving te regelen, is hiervoor 
meer dan welkom. 

Inmiddels is er door de reeds ingeschreven lopers al 
ruim 1.000 euro gedoneerd. 

Je kunt via www.spierenvoorspieren.nl. ook een 
sponsorpagina aanmaken voor de Kerstloop.             

En vergeet niet ook dit jaar: Loterij 

Voor iedere euro, die je doneert doet jouw 
startnummer mee aan een unieke loterij. Doneer je1 
euro dan doet jouw startnummer 1 keer mee. 
Doneer je 5 euro dan doet jouw startnummer 5 keer 
mee. 

Prijzen worden onder meer beschikbaar gesteld door: 
Bakker Bart, Ici Paris, Intertoys, Blokker, KLIF18, 
Alexanderhoeve enzovoort. 

Partner 

Een van onze partners is Run2Day. 
Deelnemers aan de Leisure World 
Kerstloop ontvangen 20 euro korting op 
hun aankoop van hardloopschoenen bij 

Run2Day Almere op vertoon van deze coupon! Zoek 
jij nog sportieve cadeaus voor de komende dagen? 
Klik op de coupon voor nog meer voordeel! 



                                          

Vrijwilligers 

En mocht zelf meedoen niet lukken, dan kun je als 
vrijwilliger een bijdrage aan dit mooie evenement 
leveren. Meld je dan aan bij Jeannette via 
vrijwilliger@kerstloopdronten.nl 

  

Trein: al jaren is Dronten met openbaar vervoer 
prima bereikbaar 

 

Met sportieve groet, 

Allert Everts, voorzitter   

contact: voorzitter@kerstloopdronten.nl 

  

Organisatie: 
  

Volg ons via: 

Atletiekvereniging Flevo 
Delta 
Educalaan 18 
8251 GC Dronten 

info@kerstloopdronten.nl 
www.kerstloopdronten.nl 

  

       

 

  

Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie 
Als u deze e-mailberichten niet meer wilt ontvangen, klikt u op 'afmelden nieuwsbrief'. 

  

 

 


