
   Lopersgroep ‘Loop je Mee!’ 
  
    Ergon kent een grote en zeer actieve lopersgroep. Zowel beginnende als gevorderde lopers zijn  
 lid. In mei starten we weer met een groep beginnende / herintredende lopers. Sommige  
 leden lopen zelf, andere leden trainen gezamenlijk op dinsdag (17.00 - 18.00 uur) op atletiekbaan  
 Sportpark De Hondsheuvels (Eindhoven).  
   
  Meer info: 
    Willem van der Hoek: T 040 2387300, e-mail: w.vander.hoek@ergon.NU 
    Peter van Emmerik: T 040 2387296, e-mail: p.van.emmerik@ergon.NU
      Of kom op dinsdag gewoon naar de atletiekbaan.

 Fietsclub ‘Hard Zat Zo’ 
 
   Als je fietsen sportief wilt beoefenen, kun je lid worden van tourclub ‘Hard Zat Zo’. Elk seizoen 
 rijdt deze club zo’n 15 ritten (om de zaterdag) van ongeveer 80 kilometer. We starten het seizoen  
 altijd rustig om op te bouwen. Doe mee! 

   Meer info:
   Hans van Beers: T 040 2387358, e-mail: h.van.beers@ergon.NU 
  Jan Sengers: T 040 2387245, e-mail: j.sengers@ergon.NU

 Fietsfestijn 
 
   Eén keer per jaar wordt het Ergon Fietsfestijn georganiseerd. Dit is een fietstocht voor alle  
 medewerkers van Ergon. Het Ergon Fietsfestijn wordt elk jaar feestelijk afgesloten met een 
 hapje en een drankje. In 2014 vindt het Ergon Fietsfestijn plaats op: zaterdag 24 mei. 

   Meer info:
   Mike Verhaart: T 040 2387278, e-mail: m.verhaart@ergon.NU
   Hans van Lierop: T 040 2387284, e-mail: h.van.lierop@ergon.NU
     Of kijk voor meer informatie op ergonline.

De lente is weer begonnen! Het is mooi weer. Tijd om weer actief te worden en lekker te 
ontspannen bij een van de Ergon clubs. In deze folder lees je in het kort welke clubs we zoal 

hebben. Meld je aan en Doe Mee!

 
 

Doe Je Mee!?

 Ergonreisje 
 
   Eén keer per jaar organiseert Ergon een gezellig dagje uit naar een pretpark of dierentuin. De  
 reis wordt afgesloten met een etentje en een feestavond. In 2014 vindt het Ergonreisje plaats  
 op vrijdag 12 september. 
 
   Meer info:
   Rogier van der Valk: T 06 11868564, e-mail: r.vander.valk@ergon.NU
  Hans van Lierop: T 040 2387284, e-mail: h.van.lierop@ergon.NU

     Of vraag meer informatie aan je leidinggevende.

Doe je mee!? Of heb je zelf leuke ideeën?

Laat het de bestuursleden van FESO / Doe Je Mee weten. 

Thijs Franssen: T 040 2387390, e-mail: t.franssen@ergon.NU
Marcel van den Braak: T 040 2387248, e-mail: m.vanden.braak@ergon.NU 

Peter van Emmerik: T 040 2387296, e-mail: p.van.emmerik@ergon.NU


