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Ieper,  18 oktober 2018 

 

Beste LOKO-vrienden 

De jongste weken trokken we ons op ons vernieuwde wintertrainingsparcours 

terug. De duisternis haalde ons in, maar de temperaturen en 

weersomstandigheden liepen met ons zij aan zij verder. 

 

Toch schrikt een zeldzaam regenbuitje ons niet af. Dat bleek tijdens de 

zaterdagse verkenning van het 10 milesparcours van de Vredesloop. 

 

  
 

Luka, Steven, Luc en Roland hadden wel het zonnetje mee. 
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1. Herdenkingsloop Willy Lemaire 

In naam van Mie-Jeanne en familie danken we iedereen die op deze 

herdenkingsloop aanwezig was. Ruim 200 sportievelingen hielden ook dit 

jaar de herinnering aan Willy in ere.  

Ook het stadsbestuur en de sportdienst van Ieper droegen hun steentje 

bij. Zo konden we op deze avond een prachtige infozuil onthullen. Ze is nog 

altijd te bewonderen in sporthal 1.  
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2. #sportersbelevenmeer# 

Ook dit jaar namen we als club aan de maand van de sportclub actief deel. 

Onze herdenkingsloop prijkte weer mooi op de kalender en onze toegankelijk 

als club werd door het stadsbestuur en de sportdienst van Ieper 

gewaardeerd. We zijn dan ook aangenaam verrast dat we voor onze 

participatie aan de maand van de sportclub een cheque van 250 euro mochten 

ontvangen. Deze mogen wij vrij besteden voor de aankoop van sportmateriaal. 

We zullen dit dan ook gebruiken voor het aanvullen van onze clubkledijshop.  

We wensen dan ook het stadsbestuur hiervoor hartelijk te bedanken. Het is 

een stimulans ons blijvend in te zetten om jou als clublid een aangenaam 

ontspanningsmoment te bezorgen, want we zijn er zeker van: 

#sportersbelevenmeer# 

 

3. Colora Santa Claus Run 

 

Op vrijdag 21 december organiseren 

we al voor de zesde maal onze Colora 

Santa Claus Run. De inschrijvingen zijn 

geopend.  

 

Stuur geïnteresseerde  familieleden, 

vrienden, collega’s zo vlug mogelijk 

naar onze website. 

http://www.santaclausrun.be/ 

 

Je kan nog altijd flyers en affiches 

bekomen. 

 

http://www.santaclausrun.be/
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4. Hulp voor de kerstman 

Donderdag 20 december :  

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

 o om 14 uur: vullen van  goodiebags  

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 

 

5. Komende wedstrijden 

 

 Vredesloop Ieper – 20 oktober 2018 (inschrijvingen afgesloten) 
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 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 

 

6. Kledijshop 

Geloof het of niet, maar de winter komt eraan. Nog nood aan een wintertrui? 

Toch liever nog een T-shirt, singlet of wat extra verlichting voor tijdens de 

donkere dagen? Je kan het allemaal in onze clubshop vinden. 

 

Neem zeker contact op met Marijke! 

Voor meer info en een afspraak: 057 20 80 16 

 

http://www.mto.be/
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7. Ledennieuws 

 

 

Paulien (°25-09-2018) – dochtertje van Kristof Louagie en Louise Lens  

 

VAN HARTE  LOKOFICIAT! 
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8. Kalender 

 

zaterdag 20 oktober Vredesloop 

zondag 4 november Deadline inschrijvingen Course du 

Souvenir- Ploegsteert 

zondag 11 november Course du Souvenir - Ploegsteert 

donderdag 20 december Vullen goodiebags 

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

