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Ieper,  21 november 2018 

 

Beste LOKO-vrienden 

Nog exact 1 maand en we laten voor de zesde maal 1.000 kerstmannen en -vrouwen 

in het Ieperse centrum los. We rekenen ten volle op jou om onze run te promoten 

en zo de laatste borstnummers een eigenaar te bezorgen. Dit jaar hebben we aan 

onze run ook een tombola met prachtige prijzen gekoppeld. Tot slot kan ons 

loopfeest enkel slagen als we kunnen rekenen op jouw volledige steun en helpende 

handen. In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van alles wat je moet weten 

over onze Colora Santa Claus Run. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Donderdag 22 november: terugstoppen mutsen, afspraak om 9.00 uur 

Huis aan de Vaart, Diksmuidseweg 36 in Ieper. 

 Donderdag 20 december:  

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

Jacobskerk 

 om 14 uur: vullen van  goodiebags  

 Vrijdag 21 december:  

 om 14 uur: klaarzetten Sint-Jacobskerk  

 om 17 uur: opstellen start- en aankomstsite Grote Markt  

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

van de deelnemers tijdens de wedstrijd  

 na de wedstrijd: opkuis Sint-Jacobskerk en parcours 

 

2. Tombola Santa Claus Run 

a.i.1.a. Een steunkaart kost 5 euro.  

a.i.1.b. De steunkaarten kan je bekomen bij Franky Saelens. 

Prijzen:  

 

 1 week  verblijf in Tenerife 

 1 waardebon van 200 euro bij Woondesign Ieper 

 1 waardebon van 100 euro bij Les Halles Ieper 

 3 stofzuigers 

 1 waardebon Wellness Mani d' Oro te Ieper 



 

_________________________________________________________________ 

LOKO-letter 2018/11      pag. 3 

2018/11 

 5 duotickets voor het Schlagerfest op 9 februari 2019 in de Fenixzaal in 

Ieper 

 1 geschenkmand Chez Marie te Ieper 

 

 

3. Onze goede doelen 

Ook dit jaar gaat de opbrengst van onze run naar het goede doel. We 

kozen ervoor om volgende projecten te steunen.  

– De Fonkel: een buddywerking voor jongdementie in de zuidelijke 

Westhoek. Deze werking bestaat uit enerzijds individuele begeleiding van 

mensen met jongdementie en anderzijds het organiseren  van gezamenlijke 

activiteiten voor de personen met jongdementie en hun buddy. 

 – Huis aan de Vaart: Het Huis aan de Vaart is een dagcentrum waar 

ongeveer twintig volwassen mannen en vrouwen met een handicap elke 

weekdag een gevarieerd activiteitenaanbod krijgen. Het Huis aan de Vaart 

is een alleenstaande woning met een ruim atelier en een grote tuin. In het 

atelier bieden uiteenlopende activiteiten mogelijkheden tot zinvolle 

dagbesteding. De bezoekers kunnen er hun persoonlijkheid en vaardigheden 

verder ontplooien. Ook deeltijdse opvang en begeleid werken komen aan bod. 

Deze organisatie biedt ondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

(RTH).  

– CAW Centraal-West-Vlaanderen, afdeling Studio-opvang voor vrouwen: 

Opvanginitiatief voor thuisloze vrouwen en kinderen in de Brugseweg 67B in 

Ieper. 
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4. Komende wedstrijden 

 

 

Inschrijven via de organisatie: http://www.milcobelrun.be/ 

 

 

http://www.milcobelrun.be/
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            Inschrijven via onze club kan tot 30 november 2018. 

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling! 

BE20 6528 4543 9756 LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER 

 

 

5. 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. 
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6. Kalender 

 

donderdag 22 november Terugstoppen mutsen kerstpakken 

zaterdag 24 november Milcobel Run 

vrijdag 30 november Deadline inschrijvingen Natuurloop 

Zonnebeke 

zondag 16 december Natuurloop Zonnebeke 

donderdag 20 december Vullen goodiebags 

vrijdag 21 december 6e Colora Santa Claus Run 

maandag 7 januari Nieuwjaarsdrink 
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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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