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ZomerAvondLoop 
op zaterdag 25 augustus. De start is om 16.00 uur en na afloop:  

Pulled Meat Buffet en feestavond  
 aanvang om 19.30 uur, in en om het clublokaal  

 

De zomeravondloop goes slow...    

Aandacht maakt alles lekkerder! Deze keer slowfood op de Zomeravondloop, langzaam gegaard pulled 

porc of pulled chicken. Maar eerst moeten we ons eigen vlees natuurlijk warm lopen. In een team met 

drie lopers leg je een halve marathon af (21,1 km). Eén loper loopt een stukje van het inmiddels 

bekende parcours terwijl de anderen twee meefietsen. Wisselen mag zo vaak als je zelf wilt, zolang er 

maar één loopt. De ingeschreven lopers worden door de organisatie zo over de teams verdeeld dat elk 

team vergelijkbare kansen heeft om te winnen! Daarom kan IEDEREEN meedoen, het blijft spannend en 

verantwoord! Meteen na de wedstrijd, rond 18.00 uur worden de winnaars geëerd en de prijzen 

uitgereikt. Daarna gaan we gezamenlijk aan de koffie/thee met gebak (door onze vrijwilligers gebakken) 

tot het Pulled Meat Buffet langzaam aan begint te garen. Deelname aan de wedstrijd is gratis en ook 

partners en familie worden uitdrukkelijk uitgenodigd mee te doen! 

 

De Zomeravondwandeling: slow running 

Voor iedereen die slow wil beginnen is er wederom de mogelijkheid om te wandelen!  

In ons prachtige Jaomerdal maken we een wandeling van zo’n 8 km. Genietend van onbekende plekjes 

in de natuur, het weer en het aangename gezelschap! 

 

De slow-cooking, de nieuwe eet-trend in pulled meat 
Rond 19.30 uur is het draadjesvlees en de kip langzaam op authentieke wijze gegaard en je maakt er 

met gewokte groenten en salades een heerlijke wrap van. Per persoon krijg je drie wraps.  

Dankzij een bijdrage van onze club kost deelname aan de feestavond slechts € 8,- voor alle leden,  

€ 10,- voor sponsorleden en niet-leden betalen € 12,-.  Kinderen van 7 t/m 12 jaar betalen slechts € 4,00. 

Kinderen t/m 6 jaar mogen gratis meedoen! Verdere consumptiebonnen zijn ter plekke te koop, deze 

kosten slechts € 1,00 per stuk. Koffie, thee, frisdrank, bier en wijn zijn verkrijgbaar voor slechts 1 bon! 

 

Inschrijven  

1 - Inschrijven voor de Zomeravondloop of de Zomeravondwandeling kan door het eerste formulier uit 

te printen, in te vullen en te deponeren in de speciale ‘ZomerAvondLoopDoos’ in het clublokaal. 

 

2 - Inschrijven voor de Pulled Meat buffet kan door het tweede formulier in te vullen en te betalen via 

de bankrekening van FreeTime Action. Als organiserend comité moeten we ruim van te voren een aantal 

zaken geregeld hebben en daarom is de uiterste inschrijfdatum op 1 augustus 2018. 

We hebben ook een evenement op de Facebookpagina van FreeTime Action: klik “ik ga” en like!  

Het organisatiecomité: Karien, Theo, Petra, Robert, Hans en Joep  

 

https://www.facebook.com/events/226347464580517/
https://www.facebook.com/events/226347464580517/


 

Freetime Action, Lopersgroep Venlo 

Inschrijfformulier Zomeravondloop of -wandeling 25 augustus  

Let op: met dit formulier schrijf je uitsluitend in voor de ZomerAvondLoop of ZomerAvondWandeling 

Vrijwilligers die mee willen helpen met de organisatie kunnen zich ook met dit formulier opgeven 

 
GRATIS inschrijving Zomeravondloop/-wandeling 

Naam        Loper              Fietser         Wandelaar      Vrijwilliger  

 /fietser (niet lopen) 

……………………………………………………….…………….    □    □     □            □ 

…………………………………………………………………….    □    □     □            □ 

……………………………………..…………………………….    □    □     □            □ 

…………………………………………………………………….    □    □     □            □ 

In verband met de organisatie s.v.p. zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 augustus. 

inleveren bij een van onderstaande personen of in de speciale ‘ZomerAvondLoopDoos’  

in het clublokaal. Voor de Pulled Meat Buffet gebruik je het andere formulier. 

       

Het organisatiecomité,   

Karien, Theo, Petra, Robert, Hans en Joep 

 

  



 

Freetime Action, Lopersgroep Venlo 

Inschrijfformulier Pulled Meat Buffet 25 augustus 2018 
Let op: met dit formulier schrijf je in voor de feestavond,  

gebruik het andere formulier voor de ZomerAvondLoop of -wandeling 
 

Inschrijving Pulled Meat Buffet   

Naam   ………………………………………………………………………..     

doet mee aan de Pulled Meat Buffet met/zonder partner en met/zonder kinderen   

Aantal FTA-leden  …………………………………  x €  8,00  =          €   _____ 

Aantal sponsorleden  …………………………………  x € 10,00  =          €   _____ 

Aantal niet-leden  …………………………………  x € 12,00  =          €   _____ 

Aantal kinderen (7 - 12 jaar)  …………………………………. x  € 4,00   =    €   _____ 

Aantal kinderen t/m 6 jaar:   …………………………………. gratis        _______________ 

Totale kosten te voldoen bij inschrijving     €   _____                  

 

In verband met de organisatie s.v.p. zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus 2018  

inleveren en betalen via de bankrekening betalen:  

IBAN NL31INGB0665235453 t.n.v. FreeTime Action, Venlo. 

Vermeld dan duidelijk “ZAL18” en de voornaam van de deelnemers zodat de penningmeester kan 

zien wie er betaald heeft! 

 

Het organisatiecomité,   

Ans, Theo, Petra, Robert, Hans, Ivonne en Joep      □  Betaald            

 

HOE MAAK JE EEN SLOW WRAP? 

1. Beleg je wrap met sla. 
2. Verdeel de pulled meat over de sla. 
3. Daar bovenop de wokgroente of koolsalade. 
4. Maak het af met een lekkere saus! 
5. Smullen maar! 

 


