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NIEUWSBRIEF 2016 - 2 

Niet alleen voor onze studenten/scholieren zijn er in juni punten te verdienen, ook onze joggers kunnen 

hun puntentotaal heel wat aandikken. Hieronder een overzicht. Neem je agenda maar ter hand… 

 

Training op verplaatsing 
Gewoontegetrouw trekken we iedere 1ste woensdag van de maand op verplaatsing. In juni zal dit op 1 juni 

zijn, dan gaan we naar Nazareth. De piste is te vinden rond de sporthal in de Drapstraat 76. 

Net als hier, starten we om 19u, voor wie wil carpoolen, verzamelen hier aan de parking aan het 

tennislokaal om 18.45u. Weet echter dat wij normaal tot 20u trainen.  

Op 6 juli zijn we dan te gast in Petegem-Deinze aan zwemkom Palaestra en op 3 augustus trekken we naar 

Zulte. Zelfde afspraak wat eventueel carpoolen betreft. Ook belangrijk, op de trainingen op verplaatsing 

zijn 20 punten te verdienen voor het clubklassement. 

 

Clubactiviteiten 

Welkom aan de “starters” 

Inmiddels zijn de “start to runners” ook bijna aan het einde van hun sessie gekomen. Deze week nog de 

ultieme test om een half uur te kunnen lopen! Bedankt aan Veronique voor de begeleiding en proficiat aan 

diegenen die het halen. Vanaf volgende week blijven jullie welkom op onze woensdagavondtrainingen, we 

hopen dat jullie blijvend aanwezig zullen zijn! 

10 juni 2016. Brandweerloop – speciale oproep 

We zijn opnieuw uitgenodigd door het vrijwillig brandweerkorps van Kruishoutem voor deelname aan hun 

jaarlijkse brandweerloop. Deze wedstrijd gaat over een golvend parcours van 6,7 km met start en aankomst 

aan de brandweerkazerne. Men start er om 19.30u, deelname is gratis en je krijgt er achteraf nog een 

aantal drankbonnetjes. De clubkas komt tussen in de onkosten.  Kom tijdig want je dient je vooraf wel in te 

schrijven en een borstnummer af te halen. Graag in clubuitrusting voor zij die hierover beschikken. 

Voor deze gelegenheid zouden we een warme oproep willen doen aan alle clubleden om zo talrijk mogelijk 

aanwezig te zijn, hetzij als deelnemer, hetzij als supporter. Het is dankzij Dr. Jo Verburgt, die ons onlangs 

veel te vroeg ontvallen is, dat wij hieraan destijds konden deelnemen. Als eerbetoon aan hem zouden we 

jullie, bij de eerste keer zonder hem, zo talrijk mogelijk willen aanwezig zien. 

11 juni 2016: Sint Bernardusloop Waregem 

Je kan starten vanaf 15 u, laatste aankomst om 18 u.  

Inschrijven in de tent aan de Joggingpiste vanaf 14.30u  - de dag zelf 12 euro. 

Meer info op http://joggingclubwaregem.skynetblogs.be/ of bij Jacques Beirlaen op 056/60 35 43 of op 

info@joggingclubwaregem.be  
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27 juni 2016: 8ste  Avondmarktloop te Kruishoutem 

Na de 7 vorige succesvolle edities staan we nu  in voor de organisatie van de 8ste  uitgave. Net als vorig jaar 

is dit een samenwerking tussen Unizo, brandweer, de sportdienst en onze club. Let wel op, alles speelt zich 

nu af ter hoogte van de Mastbloem en op een totaal vernieuwd parcours, dit tengevolge van de werken op 

en rond het Nieuw Plein. 

Ook hier zijn opnieuw dubbele punten (20) te verdienen, ook voor de medewerkers. Bij deze organisatie is 

het wel iets moeilijker om als medewerker ook nog deel te nemen, alhoewel, indien dit kan is hiervoor geen 

bezwaar.  In de eerste plaats hebben we hier heel wat medewerkers nodig. Langs deze weg doen we dan 

ook een dringende oproep aan al diegenen die een handje willen toesteken, dit zo snel mogelijk te willen 

melden aan Sylvain (liefst via mail).  Ook nu weer hebben we een 4-tal personen extra nodig in de 

namiddag om de herinneringspakketten klaar te maken. We zijn ook nog op zoek naar een paar mannen die 

zich in de loop van de dag kunnen vrijmaken voor het klaar maken van het parcours. Je ziet, om deze 

organisatie te doen slagen hebben we heel wat hulp nodig.  Ook ’s avonds voor het inschrijven en het 

opmaken van de uitslagen zijn er vele handen nodig. Voor wie wil en kan, vanaf 18.00u is er werk genoeg. 

De eerste start is om 19.00u, tegen 21.30u hopen we samen op het terras van Unizo te kunnen napraten 

over een hopelijk geslaagde organisatie.  

Het programma voor deze avond kan je vinden op bijgevoegde flyer. 

 

Vrijblijvende loopkalender 
Voor wie af en toe eens een wedstrijdje wil meepikken, hierbij een kalender voor de komende periode: 

03.06.2016: 10de KBO-run in Oudenaarde. 

    stratenloop doorheen centrum Oudenaarde 

   start om 19.30u, 3 – 6 – 9 km 

   info op www.kbo-oudenaarde.be 

05.06.2016: Bierloop op de Finse piste in Oudenaarde. 

    inschrijven tussen 8.00u en 15.00u in jeugdkantine op de Finse piste 

    volwassenen 10,00 euro 

    1 Ename per ronde van 1,2 km, max 10 ronden  

    info bij Franka.bogaert@hotmail.be 

17.06.2016: 31ste jogging door Gavere 

                 18.30u: kinderen  

                 19.00u: 2,3 – 4,6 – 9,2 km, 5 EUR inschrijving 

    Kantine KFC Gavere – Sportdreef 

19.06.2016: Adriaen Brouwer Run in Mater. 

    5 – 7 – 10 of 14 km 

    vrije start tussen 10.00u – 15.00u 

    Jagerij 87 te 9700 Oudenaarde 

    info op www.adriaenbrouwerrun.be 

 

http://www.kbo-oudenaarde.be/
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19.06.2016: 6de Koeketieneloop Meulebeke 

    Domein Ter Borcht – Meulebeke, recreatieve loop en/of wandeling 

    start tussen 13.00u en 15.00u (aankomst tot 17.00u) 

    max 6 rondjes van 2,2km, iedere ronde 1 Koeketiene (streekbier) 

    inschrijven kost 10 euro dag zelf, vooraf 9 euro, info op www.jcavmotielt.be 

20.06.2016: Valeir- en Breydelspekloop te Gavere 

    Vrije start tussen 18.00u en 20.00u – op het B-voetbalterrein in de Sportdreef 

    Inschijvingsprijs: 7 euro voor volwassenen 

    Per gelopen ronde van 1400m (max 10) krijgt men 1 bonnetje: 

     1 bon=valeir (blond biertje), 4 bonnetjes=breydelspek 

    info op antoine.dhondt@telenet.be of op sport@gavere.be 

24.06.2016: Kermisloop Hansbeke 

    5 – 10 – 15 km, start om 19.30u, 5 euro deelnameprijs 

    St Paulusschool, Hansbekedorpstraat 

24.06.2016: 2de  Guldecorrida in Grammene 

    20.00u start 5 en 10 km 

   9 euro inschrijving dag zelf 

    info op GrammeneGulde@outlook.com 

25.06.2016: Dwars door Anzegem 

    Sporthal Torrebos, Landergemstraat 1 Anzegem 

    5 – 10 km, start om 16.30u – 8 euro inschrijving, Kidsrun om 15.40u 

    info op http://www.dwarsdooranzegem.com of info@dwarsdooranzegem.com 

25.06.2016: The First Sparta Run in Wortegem 

    start vanaf 14.30u – 16.00u  

    rond terreinen van Sparta Wortegem (+/- 1km) Max 10 ronden, 1 Ename/ronde 

    deelnameprijs dag zelf 9 euro 

26.06.2016: 9de ATS-run in Merelbeke 

    5 of 10 km met start om 15.30u 

    Sporthal Ter Wallen, Sportstraat Merelbeke 

    info op www.atsrun.be  

01.07.2016: Adelardus jogging in Huise 

    18.00u: kinderen van 0 – 12 j, diverse leeftijdscategorieën, gratis deelname 

    19.30u: jogging over 4, 5 – 9 – 13,5 km – 8 euro inschrijving dag zelf 

    voor iedere jogger 4 flesjes Adelardusbier of 1 fles Adelardus likeur 

     Inschrijven aan de voetbalterreinen VCE Huise, Lange Ast 11 – 8 EUR 

    info op jogging@adelardus.be 

03.07.2016: Dwars door Zulte 

    Kidsrun over 200m – 550m en 1100m – start om 9.00u 

    Dwars door Zulte over 6 of 12 km (1 of 2 ronden) – start 10.00u 

    6 euro vooraf, dag zelf 8 euro 

    info op www.dwarsdoorzulte.be 

 

http://www.jcavmotielt.be/
mailto:antoine.dhondt@telenet.be
mailto:sport@gavere.be
mailto:GrammeneGulde@outlook.com
http://www.dwarsdooranzegem.com/
mailto:info@dwarsdooranzegem.com
http://www.atsrun.be/
mailto:jogging@adelardus.be
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08.07.2016: 33ste Avondjogging  Zevergem, Boeregemstraat te Zevergem (voetbalplein Zevergem) 

             5km – 10km – 5 EUR inschrijving – start 20.00u – 5 euro inschrijving 

    inlichtingen op www.atletiekdepinte.be  

09.07.2016: Brugjogging in Aalter Brug 

    Gemeentelijke feestzaal achter de kerk Aalter Brug. 

    Kinderloop tot 12 jaar: start om 17.45u, deelname 2,5 euro, 800m 

    Jogging over 3 – 5,5 - 11 km, start om 18.00u, deelname 5 euro 

 

Marc Van Cauwenberghe , Waregemsestraat 2, 9771 Kruishoutem 

09/383 54 57   marcvancauwenberghe@skynet.be 

Veronique Meere, Warandestraat 26, 9770 Kruishoutem 

09/383 76 83  eddy.vero@telenet.be  

Sylvain Lamont, Priester Daensstraat 12, 9770 Kruishoutem 

09/383 56 24  sylvain.lamont1@telenet.be  0478.039.482                 
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