Koninginnenloop
30 April 2010
Zwolle-Emmeloord
30 km
Sponsorloop
Doe een Wens Stichting
30 April 2010 loop ik van Zwolle naar Emmeloord. De bedoeling is dat ik deze afstand van circa 30 km
binnen 4 uur loop. Er zijn verschillende mensen die een gedeelte van deze loop mee lopen, skaten en
of fietsen. Wilt u deze actie ondersteunen dan vraag ik of u € 10,00 wilt overmaken op rekeningnummer 56.47.63.128 t.n.v. H. Willemsen o.v.v. sponsorloop.

Waarom deze sponsorloop ?
Mijn naam is Harry Willemsen, ben 46 jaar en loop om in conditie te blijven regelmatig een rondje in
de buurt van Emmeloord. Af en toe doe ik mee aan een prestatieloop, mijn langste afstand die ik tot
op heden gelopen heb is de Fish Potato Run. ( 12,8 km in circa 75 minuten).Mijn zoon Aad Willemsen
heeft op 22 December 2009 een ernstig auto ongeluk gehad en is daardoor geruime tijd in coma geraakt. Tijdens één van onze bezoeken in het ziekenhuis speelde Ajax en wij keken die wedstrijd samen op tv, ik zei tegen de rest van de bezoekers als Aadje gaat juichen dan loop ik terug naar Emmeloord. Dit is er niet van gekomen. Toen Aadje op 2 maart 2010 naar Revalidatiecentrum de Vogellanden is gegaan zei ik dat hij voor 1 april 2010 weer een weekendje thuis zou zijn geweest. Als dit niet
zo was zou ik als nog van Zwolle naar Emmeloord lopen. Maar dit keer voor een goed doel. Aadje is
voor het eerst op 4 April een dagje thuis geweest. Ik heb de uitdaging verloren en moet dus lopen. En
ik ga dus lopen en wel op 30 April voor een goed doel , Doe een Wens Stichting. Meer informatie kun
je vinden op de blog van Aad. ( www.aadwillemsen.wordpress.com )
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