
KRANENBROEKER GOEDE DOELENLOOP 
 
Recreatiesport Vereniging Kranenbroek organiseert dit jaar, gedurende de maand 
april, een Virtuele Kranenbroeker Goede Doelenloop waarbij de volledige opbrengst 
naar Stichting Jarige Job gaat. 
 
De corona-maatregelen bieden helaas geen mogelijkheid om de Kranenbroeker 
Goede Doelenloop dit jaar in natuurgebied Kranenbroek te organiseren. Maar we 
gaan wel een Virtuele Goede Doelenloop organiseren waarbij gedurende de 
maand april verschillende afstanden gelopen kunnen worden. De Nordic Walkers en 
de mountainbikers kunnen, indien zij dit wensen, eveneens deelnemen. 
 
Deelname is voor iedereen, leden en niet-leden, gratis, maar met het verzoek om 
een vrijwillige donatie te doen aan ons goede doel “Stichting Jarige Job”. Jarige 
Job is een stichting die zorgt dat kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen een 
verjaardags-box krijgen die het mogelijk maakt hun verjaardag te vieren.  
 
Meedoen kan als volgt: 

§ Loop/wandel/fiets in de periode van 1 april  2021 tot en met 30 april 2021 
een afstand van de Kranenbroeker Goede Doelenloop 

§ Kies uit: 1 km / 2,5 km / 5 km / 7,5 km /10 km. (mountainbikers: 25 km) 
§ Loop/wandel/fiets de gekozen afstand op een moment dat het jou 

uitkomt. 
§ Je mag lopen/wandelen/fietsen waar het jou het beste uitkomt, in je 

eigen omgeving of op een andere plek. 
Uiteraard met inachtneming van de geldende coronaregels! 

§ Meedoen is zoals aangegeven gratis, maar met het vriendelijke verzoek 
om een donatie te doen t.g.v. Stichting Jarige Job.  
Maak daarvoor een bedrag naar keuze over naar: NL38 RABO 0142036374 
t.n.v. Recreatiesport Vereniging Kranenbroek o.v.v. “Jarige Job” 
De volledige opbrengst maken wij in één keer over naar Stichting Jarige 
Job, door RVK aangevuld met € 150. 

§ Na het lopen/wandelen/fietsen van de gekozen afstand, geef je jouw 
prestatie door via het mailadres van RVK: hardlopen@kranenbroek-echt.nl 

§ Je wordt dan opgenomen op de deelnemerslijst die we op onze website 
publiceren bij NIEUWS: Uitslagen Kranenbroeker Goede Doelenloop 2021. 
Er is geen prijsuitreiking, iedereen is een winnaar. 

 
Doe mee en steun Stichting Jarige Job. 
 
 


