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Beste atleten en andere  belangstellenden van de 

Leisure World Kerstloop Dronten 

  

Heb je de digitale Nieuwsbrief van ons gezien? Dan weet je dus 
dat we nog steeds ambitieus de Leisure World Kerstloop 
Dronten voor jullie organiseren. 

En die is, zoals je ongetwijfeld weet, tegenwoordig altijd op de 
derde zondag van december; dit jaar dus op 15 december. 
Die datum heb je hopelijk al in je agenda vastgelegd. 

Want we willen er met jullie weer een feestje van maken. En 
altijd een PR. Een Persoonlijk Record (of beste jaarprestatie) 
zit er dik in op ons snel parcours. En anders ongetwijfeld een 
Prima Resultaat. 

Inschrijven 

Heb je je hiervoor al ingeschreven? Je hebt de keuze uit 
diverse afstanden. Of, nog leuker, met een team voor de 
FlevoPost bedrijvenloop. Doe het op tijd. Inschrijven kan 
door direct te klikken op 31e Leisure World Kerstloop Dronten 

  

  



 

Organisatorische vernieuwingen 

Jaarlijks proberen we na evaluatie waar nodig vernieuwingen 
door te voeren. 

 De website was al een tijdje ons zorgenkindje en is nu 
geheel vernieuwd, hoewel er nog enkele aanvullingen 
zullen volgen. 

 We zijn blij dat we veel medewerkers hebben kunnen 
vinden om de organisatie in het voortraject te 
ondersteunen op deelgebieden: werkgroepen zijn er 
gevormd voor o.a. parcours/testlopen, entertainment, 
PR, inschrijven, de Mini kerstloop 

 De digitale mogelijkheden, zoals video filmpjes en 
ledscherm worden uitgebreider ingezet. 

Entertainment 

Ook dit jaar willen we jullie flink entertainen. Dat houden we 
erin. Aankleding en muziek zijn aspecten voor onze nieuwe 
werkgroep. 

FlevoPost bedrijvenloop 

Vorig jaar was de bedrijvenloop een nieuw onderdeel van de 
Kerstloop. En met succes en dus ook dit jaar opgenomen in 
ons assortiment. Wel onder een licht gewijzigde naam: 

de FlevoPost Bedrijvenloop 

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 website: 
www.kerstloopdronten.nl of meld je bedrijf aan op 
Bedrijvenloop Leisure World Kerstloop Dronten 

Goede doel                             

We zetten dit jaar, vanuit de gedachte ook een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen, de 
samenwerking met Spieren voor Spieren voort. 

voort. Nog steeds geldt dat het prima aansluit bij de sportieve 
activiteit van het hardlopen: Spieren voor spieren. Deze 
organisatie zet zich in voor kinderen met een beperking 
vanwege een aandoening aan hun spieren. De stichting biedt 
kinderen met een spierziekte en hun gezin een beter 
toekomstperspectief. Jullie donatie, bij je inschrijving te 
regelen, is hiervoor van harte welkom. 



 

Je kunt via www.spierenvoorspieren.nl ook een sponsorpagina 
aanmaken voor de Kerstloop en de eerste 40 deelnemers 
ontvangen gratis een Spieren voor Spieren T-shirt. 

Loterij 

Wederom hebben we een spannende verloting. 

Met een donatie voor Spieren voor Spieren doe je zomaar 
mee. Voor iedere euro die je doneert, doet jouw startnummer 
mee aan een unieke loterij. Doneer je 1 euro dan doet jouw 
startnummer 1 keer mee. Doneer je 5 euro dan doet jouw 
startnummer 5 keer mee. 

Testloop 

Dit jaar zijn er 2 mogelijkheden om je conditie te testen: De 
eerste testloop is al geweest en de tweede is gepland op 
zondag 24 november. Aanvang 10.30 u. Start bij de 
atletiekbaan van AV Flevo Delta, waar je je ook kunt 
inschrijven voor € 3,00 inclusief koffie of thee. 

Het draait natuurlijk om jullie, atleten met passie. We streven 
ernaar ons motto: 

Persoonlijk, met plezier en prestatie inhoud te geven. Met jullie 
feedback en adviezen zullen we daar nog beter in slagen. 

We wensen jullie, met nog een dikke maand te gaan, een hele 
goede voorbereiding bijv. door lekker te trainen in de natuur. 

Met sportieve groet, 

Allert Everts, voorzitter 

a.everts@solcon.nl of voorzitter@kerstloopdronten.nl. 

of tel. 06-34100773 
  

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'. 

  

 


