Nieuwsbrief
Voor vrijwilligers bij de Loop door Houten
Deze Nieuwsbrief verschijnt enkele keren per
jaar en wordt uitgegeven
op initiatief van de stichting Loop door Houten.
Vrijwilligers
De Nieuwsbrief is voor
alle vrijwilligers betrokken
bij de Loop door Houten.
De vrijwilligers blijven zo
op de hoogte bij de ontwikkelingen in de organisatie.
www.loopdoorhouten.nl
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Loop door Houten 2017
De Loop door Houten heeft in 2016 veel positieve en
enthousiaste reacties ontvangen van lopers en publiek op
het nieuwe parcours door Houten Castellum. Meer publiek en
een mooie lange groene finishstraat. Op een kleine aanpassing in het centrum van Castellum na, zal het parcours in
2017 hetzelfde zijn. We zijn zeer
verheugd dat we het contract met
onze hoofdsponsor ONVZ hebben
verlengd.
We evalueren elke editie direct na de afsluiting. We leggen vast wat er goed ging
en wat beter kan. Ook enkele vrijwilligers
hebben daarbij input geleverd, waarvoor
dank. In de aanloop naar de volgende
editie kijken we op welke punten we willen
veranderen. Zo hebben we dit jaar o.a.
actie ondernomen om zoveel mogelijk te
voorkomen dat deelnemers vooraf of na
afloop over het parcours gaan fietsen. We hebben ook een deelnemersreglement opgesteld. Wat daarin is staat is niet nieuw, nieuw is wel dat
het nu voor iedereen beschikbaar is om te lezen. Voor de vrijwilligers is
het goed om de inhoud ook te kennen, je kunt daarmee mogelijke vragen eenvoudig zelf beantwoorden. Achterop de nieuwsbrief is meer over
beiden onderwerpen te vinden. Natuurlijk kun je deze informatie ook
uitgebreid lezen op onze website www.loopdoorhouten.nl.
Laat weten wanneer je van emailadres of
woonadres wisselt. Zo kunnen we je blijven
bereiken en jij blijft onze kerstkaart ontvangen. 😊
We wensen iedereen een gezellige en succesvolle Loop door Houten.

Belangrijke Data
Verkeersregelaars gezocht
Heb jij familie, vrienden, kennissen of buren die zich
willen inzetten voor een puur Houtens evenement?
Meld dit via vrijwilliger@loopdoorhouten.nl; dan
nemen wij contact op.

Maandag 29 mei 19.00 uur
• Informatieavond voor vrijwilligers
Dinsdag 6 juni 19.00 uur
• Parcoursverkenning en voorinschrijven in Heilige Familieschool

Uit het Deelnemersreglement
Sportief karakter
De Loop door Houten is een recreatief loopevenement waarbij gezelligheid
voorop staat. Mocht er iets misgaan bij de start, waterpost, bewegwijzering of finish, dan verwachten
we dat je hier sportief mee omgaat.
Veiligheid
De gemeente Houten heeft voor het loopevenement een vergunning verleend.
Verkeersregelaars, EHBO en verzorgingsposten dragen zorg voor je veiligheid. De route is verkeersvrij
en wordt aangegeven door middel van afzetlint, pionnen, km-borden en Verkeersregelaars. Volg aanwijzingen van Verkeersregelaars altijd direct op. Mocht onverhoopt toch verkeer op het parcours terecht komen, wees dan alert en attendeer elkaar op het gevaar. Het is niet toegestaan te lopen met
een buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel. Het is ook niet toegestaan honden -al dan niet
aangelijnd -mee te nemen. Begeleiding door een of meer personen per fiets of enig ander vervoermiddel is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om in teamverband speciale activiteiten te ontplooien,
denk hierbij aan sponsoring, organiseren eigen wedstrijd of lopen met hazen. Alleen met expliciete
toestemming van de Organisatie kan eventueel worden afgeweken.
Overmacht
De Organisatie behoudt zich het recht voor de route en/of starttijden te wijzigen
dan wel de loop geheel of gedeeltelijk af te gelasten als overmacht situaties, als extreme weersomstandigheden of calamiteiten, dat redelijkerwijs noodzakelijk maken. Bij afgelasting wordt geen nieuwe
datum vastgesteld en inschrijfgelden niet gerestitueerd.
Volledige tekst staat op www.loopdoorhouten.nl, bij twijfel vragersteller doorsturen naar organisatoren.

Alternatieve fietsroutes
We hebben alternatieve
fietsroutes ingesteld om
vanuit het Oude Dorp naar
Houten-zuid te komen.
Fietsers kunnen ivm de
afzettingen geen gebruik
maken van het Parcours
en dus ook niet van het
fietspad langs de koppeling. Om van de westkant
van het spoor naar de
oostkant te komen worden
fietsers gevraagd gebruik
te maken van de Vijfwalbrug. In deze alternatieve
route liggen Prinses Beatrixweg,
Burgermeester
Haefkensweg, Wethouder
van Rooyenweg, Koningin
Julianastraat, Gaarderserf
en de Bouw. Ook is er een
route aangegeven waarover vanuit het Oude Dorp
het Castellum kan worden
bereikt.
Wijs fietsers zo mogelijk
op deze alternatieve routes.

