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Ieper,  24 juli 2018 

 

Beste LOKO-vrienden 

De zomereditie van onze LOKO-letter is een short editie geworden. Onze 

verlofdrink blijft ongetwijfeld in het geheugen gebrand. Op onze vernieuwde 

website kan je nog even nagenieten. Ondertussen doet de minste inspanning ons 

gezicht rood aanlopen. Toch kunnen we iedere training op heel wat sportieve 

beentjes rekenen. Een aangepast tempo en een verkwikkende ijskoude douche 

achteraf zorgen toch steeds weer voor de befaamde “runner’s high”.  

 

Het LOKO-team zette ondertussen al de kerstmuts op en startte de 

voorbereidingen voor de 6e Colora Santa Claus Run en last but not least houden 

we ook dit jaar op maandag 17 september de herinnering aan Willy Lemaire 

levendig met de 4e editie van de herdenkingsloop. Neem onze nieuwsbrief vlug 

eens door en noteer de vermelde afspraken voor het najaar nu al in je agenda.  

 

 
 

        

1. Vernieuwde website 

Onze webmasters kregen niet alleen onze website terug op toerental, ze zorgden 

ook voor een nieuwe, moderne look. Neem vlug eens een kijkje via onderstaande 

link. Je kan er o.a. de foto’s van onze verlofdrink en van de eindrun vinden.   

https://www.lokomotief-runners.be/   

 

https://www.lokomotief-runners.be/
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2. Komende wedstrijden 

 

 Kaairun Ieper - 5 augustus  2018  

 

 

Alle info: https://www.kaairunieper.be/ 

Inschrijven kan via onze club tot woensdag 1 augustus. 

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling! 

BE20 6528 4543 9756 LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER 

 

 Dwars door Ieper – 9 september 2018 

 1km : 15u35’ (€2) 

 5km : 15u30’ (€7) 

 7km : 16u00’ (€7) 

 14km : 16u00 (€7) 

Inschrijven kan via onze club tot zaterdag 1 september. 

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling! 

BE20 6528 4543 9756 LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER 

Alle info: http://extreme.kewl.be/ddi/ 

https://www.kaairunieper.be/
http://extreme.kewl.be/ddi/
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 Vredesloop Ieper – 20 oktober 2018 
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Alle info : http://vredesloop.be/ 

 

Inschrijven kan via onze club tot woensdag 10 oktober. 

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling! 

BE20 6528 4543 9756 LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER 

 

3. Herdenkingsloop “MarathonWilly” 

Maandag 17 september verwachten we je terug voor onze 4e herdenkingsloop 

voor Willy Lemaire. Het is een open training. Nodig dus gerust familie, 

vrienden, collega’s…. uit om te komen meelopen. 

 

 

 

 

http://vredesloop.be/
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4. Kalender 

woensdag 1 augustus Deadline inschrijvingen Kaairun Ieper 

zondag 5 augustus Kaairun Ieper 

zaterdag 1 september Deadline inschrijvingen Dwars door 

Ieper 

zondag 9 september IFF-marathon en Dwars door Ieper 

maandag 17 september Herdenkingsloop “MarathonWilly” 

woensdag  10 oktober Deadline inschrijvingen Vredesloop 

zaterdag 20 oktober Vredesloop 

vrijdag 21 december 6e Colora Santa Claus Run 

 

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 

 

mailto:lokomotief.runners@gmail.com
mailto:ryckaert.touquet@telenet.be

