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AKERSLOTERMARATHONKLUB AMAK 
Opgericht 31 januari 1981 (wandeltak sinds april 1994) 

COLOFON 

BESTUURSLEDEN: 
Sandra Eriks voorzitter Dielofslaantje 2 06-17378556

voorzitter@amakakersloot.nl 
Ans Kaptein secretaris Klein Dorregeest 7a  

secretaris@amakakersloot.nl 
Lida Oud penningmeester Kerklaan 19  

penningmeester@amakakersloot.nl 
Edwin Jaspers technische zaken Delving 42 

hardlopen@amakakersloot.nl 
Erwin Tiebie bestuurslid  Madeliefpad 12 

redactie@amakakersloot.nl 

LEDENADMINISTRATIE: 
Marlies Dekker voorzitter ledenadministratie@amakakersloot.nl 

WANDELAFDELING:
Kees Deijlen secretaris wandelen@amakakersloot.nl 

REDACTIE CLUBBLAD: 
Erwin Tiebie redactie@amakakersloot.nl 

Website: www.amakakersloot.nl 

Documenten over het privacy beleid van de vereniging kunt u vinden op de website. 

Kopij voor het volgende clubblad inleveren voor 7 februari 2021 

BANKRELATIE: 
IBAN: NL02INGB0004106770, t.n.v. Akersloter Marathon Klub 

2

mailto:voorzitter@amakakersloot.nl
mailto:secretaris@amakakersloot.nl
mailto:penningmeester@amakakersloot.nl
mailto:hardlopen@amakakersloot.nl
mailto:redactie@amakakersloot.nl
mailto:ledenadministratie@amakakersloot.nl
mailto:wandelen@amakakersloot.nl
mailto:redactie@amakakersloot.nl
http://www.amak/


Beste AMAK leden, 

We lopen tegen het einde van het jaar 2020. Een jaar dat we niet snel 
zullen vergeten. 
Hoe anders waren de plannen die we vorig jaar om deze tijd hadden. 
Van alle plannen die er waren is niet veel terecht gekomen en de 
vooruitzichten zijn niet bemoedigend. Waarschijnlijk blijven we nog 
even in de tijdelijke “ruststand” totdat er gevaccineerd kan worden en 
we het covid-19 virus misschien onder de knie krijgen. 

Toch zit het bestuur niet stil. Volgend jaar bestaat de AMAK 40 jaar, 
dus daar gaan we natuurlijk aandacht aan besteden. Ook is het de 
bedoeling dat eind deze maand de oliebollenloop weer georganiseerd 
wordt en zijn we aan het bekijken hoe en wanneer we de Algemene 
Leden Vergadering kunnen organiseren. En zo zijn er nog meer 

evenementen waar we onze gedachten over laten gaan. 

Alles valt of staat natuurlijk met de beperkingen die ons van hogerhand worden opgelegd. Wat 
mag er wel of niet, we houden de informatie van de overheid natuurlijk nauwlettend in de gaten. 
Zodra we weten dat er een evenement door kan gaan, krijgt u hiervan bericht, dus … 
Houd uw e-mail in de gaten. 

Rest mij op dit moment niets anders dat alle AMAKkers een heel goed uiteinde te wensen en 
vooral een heel gezond 2021. Dat we dan maar weer fijn met elkaar kunnen sporten. 

Namens het bestuur, 
Sandra Eriks-Mynett 

*************************************************************************** 
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Oliebollenloop 2020 
Omdat oudejaarsdag dit jaar op een 
donderdag valt, hebben we in een 
bestuursvergadering bedacht dat we de 
oliebollenloop dit jaar niet in het weekend 
houden. We zijn van plan deze namelijk op 
woensdagavond 30 december te organiseren. 
Het zal allemaal even iets anders worden. We 
gaan een fakkelwandeltocht houden. De 
inloop is vanaf 19.00 uur met 
koffie/thee/warme chocolademelk. Daarna 
wandelen we verlicht in de buitengebieden 
van Akersloot. Hierna keren we terug in de 
handbalkantine en genieten dan nog even na 
onder het genot van oliebollen en glühwein. 
Houdt uw mail in de gaten of dit evenement 
wel of niet zal doorgaan. 

Het bestuur 
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Op zondag 17 januari 2021 willen wij proberen het 
 

RONDJE BERT 
 

te organiseren vanaf de handbalkantine “Het Boshuis”. 
 

Alleen of het doorgaat weten we nog niet, dat hangt van de Corona-maatregelen af. 
 

Houdt uw mail in de gaten. 
 

Iedereen is welkom, deelname is gratis. Er staat echter een collectebus van het KWF. 
 

Wandelen 25km, start 09.15uur 
Wandelen 10km, start 12.30uur 

 
Hardlopen, start 13.00uur (Rondje van 3.5 km; max. 3 ronden) 

 
Na afloop zal er snert en roggebrood met spek beschikbaar zijn. 
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Wie denkt dat kennis 
duur is vergist zich in 

de kosten van 
onwetendheid 
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