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Ieper, 10 december 2017 

 

Beste LOKO-vrienden 

2017 heeft zijn finish in zicht. Nog enkele kerstloopjes en de lijstjes met de 

loopkilometers zullen weer de sociale media 

bestormen.  Tijd om weg te mijmeren bij de 

mooie loopmomenten van dit jaar. Tijd om ook 

al eens over het muurtje van 2018 te kijken 

en weg te dromen bij nieuwe loopavonturen. 

Hopelijk slaan we verder samen het looppad 

2018 in.  Als Loko-lid heb je wellicht al 

ervaren dat gezamenlijk loopplezier grenzen 

doet verleggen.  Het hernieuwen van het 

lidmaatschap is dan ook het topic van deze 

nieuwsbrief.  

 

Daarnaast zijn we er zeker van dat je je beste beentje zal voorzetten om van onze 

5e Colora Santa Claus Run opnieuw een succes te maken. We rekenen er dan ook 

op dat iedereen zijn toegewezen taak vol enthousiasme zal uitvoeren en een 

onvergetelijke ervaring zal bezorgen aan onze duizend kerstmannen en -vrouwen.  
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1. Lidmaatschap 2018 

Je wenst ook in 2018 lid te blijven van de grootste recreatieve loopclub van de 

Westhoek en ver daarbuiten? 

Een jaar loopplezier als lid van de Lokomotief-runners kost je slechts €20! Je 

krijgt er bovendien nog een leuk loopgadget bovenop. 

Schrijf vandaag nog €20 over op ons gekende bankrekeningnummer 

BE20 6528 4543 9756 LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER, 

met als vermelding je naam en ‘lidmaatschap 2018’. 

 

2. Komende wedstrijden 

 

 Zonnebeke – Natuurloop 17-12-2017 

 

 
 

 

 Boezinge – Toost Toast Run 28-01-2018 

Inschrijven kan via onze club tot vrijdag 12 januari. 

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling! 

BE20 6528 4543 9756 LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER 
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3. Kerstmis/Nieuwjaar 

De jaarwissel nadert met rasse schreden. 25 december 2017 en 1 januari 2018 

vallen op een maandag. Er wordt op deze dagen geen training door de club 

ingericht. Wie toch de beentjes wil strekken, moedigen we aan een bericht op 

onze besloten Facebookgroep te plaatsen. Je zal zeker gelijkgestemden 

treffen. 

 

 

4. Agenda 2018 

Op woensdag 3 januari lopen we het nieuwe jaar officieel in. Na een rondje te 

hebben gelopen, klinken we op 2018. 

Op vrijdag 23 februari gaat ons nieuwjaarsfeest door. Meer info volgt in de 

volgende LOKO-letter. 

 



 

_________________________________________________________________ 

LOKO-letter 2017/11      pag. 4 

2017/11 

5. Kledijshop 

Nog op zoek naar een passend eindejaarscadeau? 

Neem zeker contact op met Marijke 

voor meer info en een afspraak: 057 20 80 16. 

 

                                                      
  Muts : 7€                          Reflectie armbandjes (per paar 5€)  

 

                          
 

                                                          

 

6. Ledennieuws 

Wij melden het overlijden van: 

De heer Marcel Vandenbroucke (18-02-1921 – 23-11-2017) echtgenoot van   

mevrouw Maria Sticker en vader van ons LOKO-lid Gerard Vandenbroucke 

Oprechte deelneming  vanwege de Lokomotief-runners Ieper 
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7. Kalender 

 

zondag 17 december Zonnebeke - Natuurloop 

vrijdag 22 december 5e Colora Santa Claus Run 

maandag 25 december geen officiële training 

maandag  1 januari geen officiële training 

woensdag 3 januari 1e training + nieuwjaarsdrink 

vrijdag 12 januari Deadline inschrijvingen  - Toost Toast 

Run - Boezinge 

zondag 28 januari Toost Toast Run - Boezinge 

vrijdag 23 februari Nieuwjaarsfeest 

 

Voor suggesties en opmerkingen kan je steeds bij het LOKO-team 

terecht: 

Roland Outtier <roland.outtier@gmail.com>; 

Claude Pottel < lokomotief.runners@gmail.com >; 

Philip Soetaert <soetaertp@hotmail.com>; 

Gerard Vandoolaeghe<vandoolaeghe-desmet@skynet.be>; 

Geert Ryckaert <ryckaert.touquet@telenet.be> 

Sportieve groeten 
Het LOKO-Team 
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