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Beste joggers, 

 

Lopen op verplaatsing – 4 september – Oudenaarde Finse piste 

Voor de laatste keer dit jaar gaan we op woensdagavond lopen op verplaatsing. Op  4 september trekken 

we naar Oudenaarde aan de zwemkom waar we op de Finse piste gaan 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 7 september 2019 

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 5 ronden 1 extra Ename Pater 75 cl. 

Er is een gezamenlijke start aan de kerk op 17.00u en je mag lopen tot 19.00u. 

Deelnemen kost 10 euro. Inschrijving in de tent aan de kerk van Ruien. 

Alle nuttige info lees je op www.ruienfeeste.be 

Scholenveldloop Kruisem 

Op dinsdag 24 en donderdag 26 september 2019 vindt de 1ste Kruisemse scholenveldloop plaats voor alle 

leerjaren van de 8 Kruisemse basisscholen. Alle geïnteresseerden kunnen  de deelnemers komen 

aanmoedigen op de Kerkakkers. 

Onze club zal hieraan opnieuw zijn medewerking verlenen. Wie een handje wil toesteken kan dit melden 

aan Sylvain (Sylvain kan enkel op dinsdag helpen) 

Programma: 

Dinsdag 24 september    Donderdag 26 september 

9.15 – 10.30u – 2de leerjaar   9.15u – 10.30u – 5de leerjaar 

10.30u – 11.45u – 1ste leerjaar   10.30u – 11.45u – 6de leerjaar 

13.05u – 14.30u – 3de leerjaar 

14.30u – 15.45u – 4de leerjaar 

 

Halve marathon 1ste Dwars door Kruisem 

Op zaterdag 28 september gaat de 1ste Dwars door Kruisem door. De organisatie is in handen van VZW 

Adelardus Huise en Gezinsbond Ouwegem en met ondersteuning van de Sportdienst. 

Start op het kerkplein te Zingem, aankomst Mastbloem Kruishoutem. 

Voorinschrijven tot 22 september via www.artemis-milieu/blog kost 12 euro of 17 euro inden je gebruik wil 

maken van de shuttledienst. Daginschrijvingen in de Mastbloem =20 euro (geen shuttledienst mogelijk) 

Meer info via dwarsdoorkruisem@gmail.com 
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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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