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Beste joggers, 

Ons 16de seizoen is inmiddels goed en wel van start gegaan. Momenteel tellen we 38 leden 
waaronder een paar nieuwe gezichten. Welkom in de club. Tijd  om  jullie aandacht en 
medewerking te vragen voor een aantal zaken. 

CLUBKLEDIJ 
Jullie weten dat er opnieuw vraag was naar clubkledij. We hebben 2 handelszaken bereid 
gevonden om ons een financieel duwtje in de rug te geven. Zakenkantoor Fintro en Bakkerij Raes 
zullen voortaan op onze kledij te zien zijn. Bedankt aan beiden voor hun milde bijdrage. 
We voorzien deze keer niet in een volledig pakket maar enkel in een shirt met korte mouwen en 
een met lange. Als kleur hebben we gekozen voor neon geel/zwart.  
De prijzen: korte mouw (KM): 31 euro, lange mouw (LM): 41 euro. 
Verkrijgbare maten: heren S – XXXL, dames 34 – 48 
Wie wil bestellen moet dit doen uiterlijk 31 maart 2018 door storting van het juiste bedrag op 
rekeningnummer BE55 8508 4523 3544 van Joggingclub Sporthal Kruishoutem met vermelding van 
de maat en KM en/of LM Stuur ook een mailtje met je bestelling naar sylvain.lamont1@telenet.be 
 

START TO JOG 
Op zondag 4 maart zijn we van start gegaan met de “start to jog” i.s.m. Gezinsbond Ouwegem.  

Er kwamen de eerste keer een 8-tal starters opdagen. Men zal afwisselend op zondagvoormiddag 
lopen in Lozer (10.00u) en op woensdagavond in Kruishoutem op de Finse piste(19.00u). 
 

16de ABDIJBIERENLOOP  31 MAART 2018. 
Stilaan komt Paaszaterdag dichterbij en dus ook onze 16de 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 die je gerust ook mag doorsturen naar jullie contacten. 
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 TRAINING OP VERPLAATSING 
Zoals we nu al een aantal jaren doen, gaan we ook nu weer iedere 1ste woensdag op verplaatsing 
trainen. Vergeet niet, de eerste verplaatsing is op woensdag 4 april 2018.  We oefenen dan op de 
piste in Waregem, voor de meesten onder ons wel bekend van de traditionele trappistenloop.  
De eerste woensdag van mei (2 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. 
 

1STE MEMORIAL NICOLE VERHEGGEN 
Op 13 april 2017 overleed ons lid Nicole Verheggen. Om haar sterfdag te herdenken gaat er op 21 april 
2018 een “1ste Memorial Nicole Verheggen” door. Dit is een wandeltocht die als titel meekreeg “In het 
spoor van Nicole”. De tocht zelf is 9,5 km lang en bestaat uit 2 lussen (5,4km en 4,1km). Start en aankomst 
De Mastbloem Kruishoutem.  Er zal uiteraard ook een bar geopend zijn, er is een speelhoek voorzien voor 
kinderen met springkasteel, optreden van een bandje, enz… De integrale opbrengst van dit evenement gaat 
naar VZW Kinderkankerfonds van het UZ Gent. 
Deelnemen kost 3 euro en alle steun is welkom op rekeningnummer BE23 1431 0179 0891 van  Fonds 
13.04. Giften vanaf 40 euro best storten op BE31 7370 1124 3555 van het Kinderkankerfonds, hiervoor krijg 
je dan een fiscaal attest. 
Warm aanbevolen! Meer info op bijgevoegde flyer, stuur deze ook maar gerust door naar bekenden. 
 

WERKGROEP BBQ 
Op voorstel van ons lid Koen De Vrieze zijn er eventueel plannen om deze zomer een BBQ te organiseren 
voor onze leden en hun familie. Wie wil hierbij helpen, wie heeft hier rond ideeën, wie wil dit mee helpen 
uitwerken?  Gegadigden kunnen zich melden bij Koen en Nancy op nancy.weytens@telenet.be 
 

Fintro Running Tour 
Graag stellen wij jullie kort ook de “Fintro Running Tour” voor. 

Reeds jaren proberen we mensen de gunstige effecten van lopen en sporten te laten ontdekken. Intussen 
zijn heel wat firma’s overtuigd van het belang van een goede gezondheid en van de sociale dimensie van 
het lopen.   

De Fintro Running Tour is een verzameling van Belgische stadslopen: Dwars door Dendermonde, Knokke 
10K, Dwars door Brugge, Stadsloop De Gentenaar, Kortrijk Loopt, The Classic (Tessenderlo), Dwars door 
Turnhout, Jogging Ville de Namur, Dwars door Mechelen, Liège 10KM en HBvL Dwars door Hasselt. 

Ga gerust een kijkje nemen op de site:   http://www.sport.be/runningtour/2018/nl/  

Hebben jullie interesse om deel te nemen aan één of meerdere van de Fintro runnings?  

Laat het  gerust weten aan filip.vancauwenberghe@fintro.be  
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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 
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      
  


