
 

_________________________________________________________________ 

LOKO-letter 2018/09      pag. 1 

2018/09 

 

Ieper,  21 september 2018 

 

21 september, de herfst doet officieel zijn intrede. In de annalen van onze club 

staat deze datum voor altijd in het zwart aangekruist. Het is immers de 

sterfdatum van een van de bezielers onze club. Het deed dan opnieuw heel veel 

deugd dat een 200 mensen maandag Willy Lemaire herdachten met een loopje of 

een wandelingetje over de Ieperse Vestingen. Dit jaar was eindelijk ook de zon 

van de partij. Het werd dan ook prachtige avond vol herinneringen. Deze werden 

extra in de verf gezet door de inhuldiging van een zuil met verschillende foto’s 

van Willy, die tijdelijk in de sporthal zal te bewonderen zijn.  

Dit jaar staat 21 september ook voor een nieuwe start. Vanavond om 19 uur worden 

de inschrijvingen geopend voor onze 6e editie van de Colora Santa Claus Run. 
 

 
 

        

1. Winterparcours 

De herdenkingsloop was ook dit jaar het sein om de zomerparcoursen vaarwel te 

zeggen en opnieuw ons winterparcours op te zoeken. Woensdag stelden we ons 

vernieuwde winterparcours voor. Naast de bekende lus via Steverlynck- en Leopold 

III-laan, mag je nu ook de houten brug (Poternepad) oversteken en via de 

Aalmoezeniersstraat, Houten Paard en Bukkerstraat naar de Rijselpoort lopen om 
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vervolgens het fietspad van de Zuiderring te nemen om na 3,2 km opnieuw de Crack 

te bereiken. We hopen hiermee een oplossing te bieden voor de eentonigheid van 

het winterparcours. We verwachten je om het eens uit te proberen 

 

 

 

2. Parcoursverkenning Vredesloop 

Naar jaarlijkse traditie verkennen we ook dit jaar het 10 miles parcours van  de 

Vredesloop. We doen het zelfs twee maal. Op zondag 23 september om 9.00 uur 

en op zaterdag 29 september om 15.00 uur.  

Zin om mee te lopen? Stuur een mailtje naar roland.outtier@gmail.com 

 

 

mailto:roland.outtier@gmail.com
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3. Colora Santa Claus Run 

Vandaag, 21 september om 19.00 uur, exact drie maand voor 

onze Colora Santa Claus Run, worden de inschrijvingen 

opgestart. http://www.santaclausrun.be/ 

 

4. Kerstmutsen 

Komende dinsdag 25 september om 19.00 uur worden de mutsen uit de 

verpakkingen gehaald om bedrukt te worden. 

Dit gaat door bij DP Promotions, Roosendaalstraat 21 Ieper, afspraak om 

18.50 uur, parking van de Gamma.  

 

5. Affiches en flyers 

Affiches en flyers kunnen vanaf nu ook bekomen worden bij Roland thuis, of 

op de trainingen. 

 

http://www.santaclausrun.be/
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6. Hulp voor onze Kerstman 

 Donderdag 20 december :  

o in de voormiddag: overbrengen alle materiaal naar de Sint-

Jacobskerk 

o om 14 uur:  vullen goodie-bags 

 Vrijdag 21 december :  

o om 14 uur: klaarzetten Sint-Jacobskerk  

o Om 17 uur: Opstellen start en aankomstsite Grote Markt 

o om 18 uur: seingevers zorgen voor een goed verloop en de 

veiligheid van de deelnemers tijdens de wedstrijd 

o na de wedstrijd: opkuis Sint-Jacobskerk en parcours 

 

7. Komende wedstrijden 

 

 Vredesloop Ieper – 20 oktober 2018 

 

 



 

_________________________________________________________________ 

LOKO-letter 2018/09      pag. 5 

2018/09 

 

 

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 

 

 Course du Souvenir – Ploegsteert 

Alle info : http://www.mto.be/ 

 

 

Inschrijven kan via onze club tot zondag 4 november. 

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling! 

BE20 6528 4543 9756 LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER 

http://vredesloop.be/
http://www.mto.be/
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8. Vraag stadsbestuur 

Het stadsbestuur van Ieper vroeg ons volgende boodschap te verspreiden.  

 

 

 

Meer info : https://www.stroomversneller.be/ 

 

 

https://www.stroomversneller.be/


 

_________________________________________________________________ 

LOKO-letter 2018/09      pag. 7 

2018/09 

9. Kalender 

zondag 23 september Verkenning parcours Vredesloop 

dinsdag 25 september Uithalen kerstmutsen 

zaterdag 29 september Verkenning parcours Vredesloop 

woensdag  10 oktober Deadline inschrijvingen Vredesloop 

zaterdag 20 oktober Vredesloop 

zondag 4 november Deadline inschrijvingen Ploegsteert 

zondag 11 november Course du Souvenir Ploegsteert 

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

