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Lopen op verplaatsing.
Voor de laatste keer dit seizoen gaan we op woensdagavond 7 september op verplaatsing lopen. Deze keer
zijn we te gast in Oudenaarde op de Finse Piste aan de Zwemkom. Zoals altijd verzamelen we aan het
tennisterrein om 18.45u om dan gezamenlijk de verplaatsing richting Oudenaarde te maken.
Paters- en nonnenloop te Ruien op zaterdag 3 september 2016.
Traditiegetrouw trekken we ook dit jaar terug naar de Paters- en nonnenloop in Ruien.
Je ontvangt er per ronde van 1 km 1 flesje Augustijn van 33cl, ben je verkleed als pater of non dan krijg je
per 2 rondjes 1 Augustijn extra.
Er is een gezamenlijke start aan de kerk op 17.00u en je mag lopen tot 19.00u.
Deelnemen kost 9 euro. Inschrijving in de tent aan de kerk van Ruien.
Alle nuttige info lees je op www.ruienfeeste.be
7de Vedetten en Duivelsloop in Moen op zaterdag 10 september 2016.
Zoals in ons jaarprogramma voorzien kon je de keuze maken tussen de Trappistenloop in Ouwegem of die
van Moen. Wie er in Ouwegem niet bij was kan dus nog dubbele punten (20) verdienen door deel te nemen
aan de Vedetten en Duivelsloop van Moen. Je kan er lopen tussen 17.00u en 19.00u, 1 rondje is er 1 km en
je krijgt per rondje 1 Vedet. Deelnemen kost 8 euro. Inschrijven doe je in Café ’t Centrum, Kerkstraat 1 in
8552 Moen. Wie er in Ouwegem bij was mag uiteraard ook hier nog deelnemen maar kan nu geen punten
verdienen.
Ook dit nog:
Openingsweekend vernieuwde winkel Bakkerij Raes - W. Churchillstraat 19 te Kruishoutem.
Tijdens hun verlof werd de winkel van onze leden (en sponsors van de Avondmarktloop) Gino en Carine
Raes – Van den Broeke in een nieuw kleedje gestoken. Tijdens het openingsweekend 10 en 11 september
2016 krijgt iedereen een leuke attentie bij zijn aankoop.
Langs deze weg willen wij hen namens alle clubleden succes toewensen in hun vernieuwde zaak.
Corrida van de Leievallei – Deinze –vrijdag 16 september.
Unieke omloop langs de Leie en in het Provinciaal recreatiedomein “De Brielmeersen”. Inschrijven in het
sekretariaat van het atletiekstadion vanaf 17.30u, deelnameprijs: 6 EUR
Start – aankomst en prijsuitreiking in het atletiekstadion. Je kan kiezen voor de Stadsloop van 6 km of voor
de enige echte Corrida over 12 km. Gezamenlijke start op de atletiekpiste om 19.00u
Elke aangekomene ontvangt een waardevol prijzenpakket.

Race for The Cure in Antwerpen op zondag 25 september.
Race for The Cure is wereldwijd het grootste evenement in de strijd tegen borstkanker. Dit sportieve
samenkomen werd voor het eerst in 1983 door Susan G. Komen in Dallas georganiseerd met 800
deelnemers. Vandaag 30 jaar later, nemen er jaarlijks anderhalf miljoen mensen deel in meer dan 100
steden in 10 landen.
In ons land gaat dit evenement door op zondag 25 september in Antwerpen. Je kan er wandelen (3 km met
start om 11.30u) of lopen (6km met start om 11.00u).
Er is een groep die start uit Deinze, voor meer info kan u zich wenden tot ons lid Nicole Vandenbroeke op
nicolevandenbroeke@hotmail.com
Meer info op www.think-pink.be
Scholenveldloop Kruishoutem – dinsdag 27 september.
In het kader van de Vlaamse Veldloopweek nemen ook alle Kruishoutemse scholen hieraan deel. Onze club
zal opnieuw zijn medewerking verlenen aan dit loopfeest voor de Kruishoutemse jeugd. Vanaf 9u tot 15u
kan je er het jonge geweld komen aanmoedigen op de Kerkakkers. Wie ook een handje wil komen
toesteken, één adres – Sylvain.
24 uren van Oudenaarde – 1 en 2 oktober 2016.
Zoals telkenjare gaat gedurende het eerste weekend van oktober opnieuw de 24 uren van Oudenaarde
door. Deze keer werden we aangesproken om als club deel te nemen ten voordele van een project
“Praatcafe dementie”. Het praatcafe Dementie organiseert tweemaandelijjks een bijeenkomst voor
familieleden en vrienden van mensen met dementie.
Het Praatcafe Dementie wil een plaats zijn waar mensen steeds opnieuw met hun vragen en twijfels terecht
kunnen. Wie hierover meer info wil kan terecht in Het eierdopje van september 2016 waar je op blz 24
onderaan een artikel aantreft.
Wie wil meelopen of wandelen – snelheid speelt geen rol – moet zich dringend (tegen uiterlijk 10
september) melden bij Sylvain (contactgegevens hieronder). Geef dan wel mee wanneer je kan/wil
lopen/wandelen, ook je contactgegevens (adres, telefoon, emailadres) Het is de bedoeling dat we samen
met nog een aantal aangesproken groepen, een ploeg vormen waarvan er gedurende die 24 uren telkens
iemand op het parcours is.
Deelnemen kost 15 euro maar zal door de clubkas betaald worden.
Meer info op www.24urenvanoudenaarde.be
Sportieve groeten.
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

