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Beste joggers,
Ons 15de seizoen is inmiddels goed en wel van start gegaan. Momenteel tellen we 45 leden
waaronder een paar nieuwe gezichten. Welkom in onze club en hopelijk vinden jullie snel jullie
draai bij ons. Tijd om jullie aandacht en medewerking te vragen voor een aantal zaken.
15de ABDIJBIERENLOOP 15 APRIL 2017
Stilaan komt Paaszaterdag dichterbij en dus ook onze 15de Abdijbierenloop. Om een en ander
georganiseerd te krijgen doen we beroep op jullie medewerking.
Wil zo snel mogelijk laten weten aan Sylvain (op sylvain.lamont1@telenet.be of 09/383 56 24 of
0478/039.482) of je ook jouw steentje wil bijdragen tot het welslagen van deze organisatie. Weet
dat we, indien mogelijk, er ook voor zorgen dat je zelf kan deelnemen maar daarvoor hebben we
heel wat medewerkers nodig. Deel dus ook mee of je al of niet wenst deel te nemen en of je eerst
loopt ofwel eerst helpt. We zoeken ook een aantal mensen die zich kunnen vrijmaken vanaf
13.00u om nog een en ander klaar te zetten.
Ook belangrijk om weten: er zijn dubbele punten te verdienen voor ons clubklassement, wie niet
deelneemt maar wel meewerkt krijgt ook de 20 punten. Medewerkers die zich vooraf inschrijven
krijgen na afloop 10 biertjes, ongeacht het feit of ze nu al of niet gelopen hebben.
Alle info op bijgevoegde flyer.
We waren vorige week de Week van de Vrijwilliger, dus aan iedereen die zijn steentje bijdraagt
aan onze abdijbierenloop en avondmarktloop, alvast nog eens:

JOGGINGCLUB
SPORTHAL
KRUISHOUTEM VZW

TRAINING OP VERPLAATSING
Zoals we nu al een aantal jaren doen, gaan we ook nu weer iedere 1 ste woensdag op verplaatsing
trainen. Vergeet niet, de eerste verplaatsing is op woensdag 5 april 2017. We oefenen dan op de
piste in Waregem, voor de meesten onder ons wel bekend van de traditionele trappistenloop.

De eerste woensdag van mei (3 mei) trekken we naar het domein De Ghellinck in Elsegem.
Net als hier, starten we om 19u, voor wie wil carpoolen, verzamelen hier aan de parking aan het
tennislokaal waar we om 18.45u stipt vertrekken. Weet echter dat wij normaal tot 20u trainen.
Ook belangrijk, op verplaatsing zijn 20 punten te verdienen voor het clubklassement.

Info en clubbestuur
Alle info, nieuws en klassement is steeds te vinden op http://joggingclubkruishoutem.skynetblogs.be/
Je kan ons ook mailen op jogging.kruishoutem@gmail.com
Bestuur.
Marc Van Cauwenberghe , Waregemsestraat 2, 9771 Kruishoutem
Veronique Meere, Warandestraat 26, 9770 Kruishoutem
09/383 54 57 marcvancauwenberghe@skynet.be
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

