
GEMEENTE KRUISHOUTEM
Maandag 2 juli 2018

KRUISHOUTEM Kruishoutem

KIDS-RUN
19.00 u. - 400 m - geboren in 2012 en later

19.10 u. - 600 m - geboren in 2009 t.e.m 2011
19.20 u. - 1000 m - geboren in 2006 t.e.m. 2008

(noch uitslag of tijdsopname)

PRESTATIERUN 
Gezamenlijke start om 19.30 u.
(3 km - 6 km - 9 km - 12 km)

Lichtgolvende omloop van 3 km.

Start en aankomst op het vernieuwde Nieuw Plein.

JOGGINGCLUB

SPORTHAL

KRUISHOUTEM

KIDS-RUN
19.00 u. - 400 m - geboren in 2012 en later

  9 de Kidsrun10de avondmarktloop



10de Avondmarktloop
9de kidsrun
• Er zijn diverse afstanden 

Kids run over 400 m - 600 m - 1000 m 
(eerste reeks om 19.00 u.) 
Prestatierun over 3 - 6 - 9 - 12 km
(gezamenlijke start om 19.30 u.)

• Kleedkamers en douches in de Gemeentelijke 
Sporthal, Woestijnestr. 13. start en aankomst 
op de hoek van het Nieuw plein

• Deelnameprijs: (verzekering inbegrepen)
Kids run: 5 euro
Prestatierun: 7 euro (Geen voorinschrijvingen)
Leden van Joggingclub Sporthal Kruishoutem 
en plaatselijk brandweerkorps: gratis. 

• Herinneringspakket aan de eerste 300 ingeschre-
venen  prestatierun, trofee aan de diverse reeks-
winnaars M/V. Medaille voor alle Kids. 
Uitreiking trofeeën omstreeks 21.15u 
op het podium op het Nieuw Plein.

NAAM               VOORNAAM

Adres

Gemeente     Club

Geboortedatum:       / / geslacht: M/V

e-mail:                      @

Ik neem deel aan  400 m - 600 m - 1000 m
     3 km - 6 km - 9 km - 12 km (omcirkel wat van toepassing is)
     en betaal hierbij 5 euro/7     euro

Handtekening

Alle loopinfo bij: Sylvain Lamont, Pr.Daensstraat 12, 9770 Kruishoutem  sylvain.lamont1@telenet.be of op 09/383 56 24 of op 0478.039.482

     3 km - 6 km - 9 km - 12 km (omcirkel wat van toepassing is)     3 km - 6 km - 9 km - 12 km (omcirkel wat van toepassing is)

I N S CHR I JV ING S FORMUL I ER
Wil je het aanschuiven aan de inschrijvingstafel vermijden, vul dan vooraf 
onderstaand inschrijvingsstrookje in en begeef je naar de juiste inschrijfstand 
op de hoek van het Nieuw Plein. 

Tijdens de wedstrijden gaat de 43ste avondmarkt door, een organisatie van de plaatselijke Unizo-afdeling. 
Er is een openluchtbar en er zijn verschillende kermisattracties.


