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Ieper,  14 december 2018 

 

Beste LOKO-vrienden 

Je voelt het aan de temperatuur, maar je ziet het ook in het straatbeeld en binnen 

in huis: SANTA IS COMING TO TOWN! Over precies één week zien we de 

kerstman in een veelvoud in onze Ieperse binnenstad en daar zorgen wij voor. We 

kunnen nu al trots stellen dat onze lopers opnieuw in de watten gelegd zullen 

worden. De Sint-Jacobskerk wordt een unieke ontvangstruimte en weer kan elke 

deelnemer een mooigevulde goodiebag mee naar huis nemen. Bovendien hebben we 

dit jaar kosten nog moeite gespaard om nog meer sfeer te creëren. Naast de 

jaarlijkse animatie door Circusclub Giraf, de piperband en dj’s langs het parcours, 

zorgt zumba Stavele een half uur voor de start voor de perfecte opwarming op de 

tonen van onze startdeejay.  

Om de kroon of beter ‘de kerstmuts’ op Santa Claus te zetten, rekenen we opnieuw 

voor de volle honderd procent op jullie verantwoordelijkheidsgevoel. Enkel 

wanneer iedereen zijn taak perfect uitvoert en bijstuurt waar nodig, kunnen we 

van een geslaagde Colora Santa Claus Run spreken. 

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

. 
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1. Hulp voor de kerstman 

 Donderdag 20 december:  

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

      Jacobskerk 

 om 13.30 uur: vullen van goodiebags  

 Vrijdag 21 december :  

 om 15.00 uur: klaarzetten Sint-Jacobskerk  

 om 15.30 Sun: opbouw geluidsinstallatie Grote Markt 

 om 17.00 uur: opstellen start- en aankomstsite Grote Markt 

           start van bedeling borstnummers en kerstpakken in de  

           kerk 

 om 18.00 uur (het Vleeshuis): briefing seingevers. Zij zorgen voor een 

      goed verloop en de veiligheid van de  

      deelnemers tijdens de wedstrijd.  

 na de wedstrijd: voor allen: opkuis Sint-Jacobskerk, Grote Markt  en 

    parcours 

 

2. Tombola Santa Claus Run 

Een steunkaart kost 5 euro. 

De steunkaarten kan je bekomen bij Franky Saelens. 

Prijzen:  

 

 1 week verblijf in Tenerife 

 1 waardebon van 200 euro bij Woondesign Ieper 
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 1 waardebon van 100 euro bij Les Halles Ieper 

 3 stofzuigers 

 1 waardebon Wellness Mani d' Oro te Ieper 

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

Ieper 

 1 geschenkmand Chez Marie te Ieper 

 2 waardebonnen New Shangai City 

 

3. Lidgeld 2019 

Met de komst van de kerstman dient het nieuwe jaar zich ook aan. Zin om weer 

een jaartje van onbezorgd loopplezier te genieten? Als lid van de Lokomotief-

runners kost je dit slechts €20! Je krijgt er ook dit jaar 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 2019. 

 

4. Trainingen 24 en 31 december 

 

Op kerst– en nieuwjaaravond zal er geen gezamenlijke looptraining worden 

georganiseerd.  

Wie toch zin heeft om die dag voor het tafelen de beentjes nog eens los te lopen 

of het op Kerstdag en Nieuwjaar voelt kriebelen, mag gerust op onze 

Facebookpagina een oproep plaatsen. Je zal ongetwijfeld gelijkgestemde zielen 

vinden. 
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5. Nieuwjaarsdrink maandag 7 januari 2019 

Op maandag 7 januari zetten we ons loopjaar officieel in. Na een inlooprondje 

verzamelen we opnieuw in het KSA-lokaal aan het Kanteelpad voor een drankje en 

kleine versnapering.  

 

6. Nieuwjaarsfeest 

We hebben besloten in 2019 geen nieuwjaarsfeest te organiseren. We hebben de 

voorbije jaren gemerkt dat het kostenplaatje niet opweegt tegen de participatie 

van de leden.  

We investeren liever in momenten waar heel wat meer leden aanwezig zijn zoals 

onze nieuwjaarsreceptie, verlofdrink, de paashaas, Sint-Maarten … 

En... wie weet heb je een idee voor een leuke activiteit? Werk je idee uit en laat 

je stem horen bij een van onze LOKO-teamleden.  

 

7. LOKO-team 

Heb je zin om onze loopclub verder vorm te geven en wil je tot de 

bestuursploeg toetreden? Neem zeker contact op met een van onze LOKO-

teamleden. 

 

8. Eindejaarsgeschenk 

 

Nog opzoek naar een leuk en nuttig eindejaarsgeschenk? 

Neem zeker contact op met Marijke! 

Voor meer info en een afspraak: 057 20 80 16. 
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9. Kalender 

 

zondag 16 december Natuurloop Zonnebeke 

donderdag 20 december Vullen goodiebags 

vrijdag 21 december 6e Colora Santa Claus Run 

maandag 24 december Geen training 

maandag 31 december Geen training 

Zondag ? 6 januari ? Uitreiking cheques aan goede doelen 

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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