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Beste joggers, 

 

Lopen op verplaatsing – 5 september – Oudenaarde Donkvijver. 

Voor de laatste keer dit jaar gaan we op woensdagavond lopen op verplaatsing. Op  5 september trekken 

we naar Oudenaarde waar we rond de Donkvijver zullen lopen.  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 1 september 2018. 

Traditiegetrouw trekken we ook dit jaar terug naar de Paters- en nonnenloop in Ruien waar er ook nu weer 

20 punten te verdienen zijn. 

Per ronde van 1 km ontvang je 1 flesje Ename Pater van 33cl, ben je verkleed als pater of non dan krijg je 

per 2 rondjes 1 Ename pater extra. 

Er is een gezamenlijke start aan de kerk om 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 

Ook dit nog: 

Corrida van de Leievallei – Deinze – vrijdag 21 september 2018. 

Unieke omloop langs de Leie en in het Provinciaal recreatiedomein “De Brielmeersen”. Inschrijven in het 

secretariaat 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 deelnemer ontvangt een waardevol prijzenpakket. 

Scholenveldloop Kruishoutem – dinsdag 25 september 2018. 

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. 

Steepletochten Waregem – zondag 21 oktober 2018. 

Pasar Waregem organiseert op zondag 21 oktober 2018 een ontbijtjogging ten voordele van Kom Op Tegen 

Kanker. Door allerlei omstandigheden zijn ze bij Sylvain terecht gekomen met de vraag die ontbijtjogging te 

begeleiden. Dit lijkt mij een unieke kans om als club ook eens op een andere wijze naar buiten te komen. Ik 

heb toegezegd maar zou graag een paar bereidwillige medewerkers rondom mij willen. Bedoeling is de 

groep rustig joggende mensen veilig doorheen een stukje Waregem te loodsen. De afstand bedraagt 6 tot 8 

km en achteraf kan je aanschuiven voor een ontbijt.  Wie zich geroepen voelt kan zich melden bij Sylvain. 

 

 

 

http://www.ruienfeeste.be/
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Info en clubbestuur. 

Alle info, nieuws en klassement is steeds te vinden op https://joggingkruishoutem.com  

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      
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