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Ieper, 17 januari 2019 

 

 

Beste LOKO-vrienden 

2019 is uit de startblokken geschoten. Het 

LOKO-team vergaderde een eerste keer en 

wenst je een sportief jaar toe. Ons 

nieuwjaarsloopje, gevolgd door een groepsfoto 

en receptie, werd ferm gesmaakt. We kunnen 

er weer invliegen. Het wordt een belangrijk 

jaar voor onze club. Nemen we Santa Claus nog 

een paar jaar verder onder de arm? Onze 

voorzitter smeekt u om de last mee te helpen 

dragen. Om deze run – die ondertussen in Ieper 

een gevestigde waarde is geworden – verder te 

organiseren is de voorzitter op zoek naar 

enkele enthousiastelingen om het werk te verdelen. Het spreekwoord zegt immers: 

gedeelde last is halve last!) Heb je interesse om de werkgroep te vervoegen? 

Aarzel dan niet langer, want goede voornemens daadwerkelijk op de rails zetten 

kan nog altijd. 

 
 Meer foto’s :https://www.lokomotief-

runners.be/nieuwjaarsdrink2019/https://www.lokomotief-

runners.be/nieuwjaarsdrink2019/ 

https://www.lokomotief-runners.be/nieuwjaarsdrink2019/https:/www.lokomotief-runners.be/nieuwjaarsdrink2019/
https://www.lokomotief-runners.be/nieuwjaarsdrink2019/https:/www.lokomotief-runners.be/nieuwjaarsdrink2019/
https://www.lokomotief-runners.be/nieuwjaarsdrink2019/https:/www.lokomotief-runners.be/nieuwjaarsdrink2019/
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1. Nieuwjaarwens van onze Lokomotief 
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2. Lid 2019 

Vergeet het niet! Je kan je lidmaatschap nog verlengen tot 31 januari. 

Voor slechts 20 euro garanderen we je een jaar lang loopplezier.  

Bovendien ontvang je ons unieke 

fluorescerende hesje.  Je kan je 

lidmaatschap verlengen tot uiterlijk 31 

januari 2018 door storting van 20 euro op 

rekening BE20 6528 4543 9756 van de  

LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER met als 

mededeling: lidgeld 2019 + naam.  

Vanaf 1 februari 2019 betaal je zoals 

ieder nieuw lid 25 euro. Je ontvangt 

echter geen clubshirt als 

welkomstgeschenk, wel het hesje. Dus 

twijfel zeker niet en stort vandaag nog 

je bijdrage van 20 euro voor 2019. Een 

nieuw jaar met veel loopplezier is 

verzekerd!   

 

3. Wandelen 

Zonder ons nu ook als wandelclub te 

profileren of een aparte kern wandelaars 

op te richten, heten we ook naast lopers 

ook stappers welkom op onze trainingen. 

Zowel ons winter- als ons zomerparcours 

biedt perfect de mogelijkheid om deze 

wandelend af te leggen. Interesse? Kom 

het uitproberen tijdens een van onze 

trainingen.  

Het lidgeld en de welkomstgeschenken zijn identiek aan deze van de lopertjes. 
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4. Sessie “Joggen voor Beginners 2019” 

Ook in 2019 organiseren we weer een sessie “Joggen voor Beginners”. Het 

startschot wordt op maandag 1 april op de Ieperse atletiekpiste gegeven. Tien 

weken later, op maandag 3 juni 2019, is er de ultieme 5km-test rond 

Dikkebusvijver. 

Zijn er familieleden, vrienden of collega’s met sportieve voornemens? Aarzel 

dan niet om hen onze sessie “ Joggen voor Beginners” aan te bevelen. 

 

5. Nieuw loopshirt met lange mouwen 

Vanuit de groep kwam de vraag of we ons kledingassortiment konden uitbreiden 

met een licht loopshirt met lange mouwen. Iets tussen ons T-shirt en onze 

wintertrui. Vooraleer tot een aankoop over te gaan willen wij als club nagaan wie 

hiervoor interesse heeft. Afhankelijk van de respons zullen we de markt op gaan 

om een groepsaankoop te doen en een redelijke prijs af te dwingen. Interesse? 

Stuur een mailtje naar roland.outtier@gmail.com.  

 

6. Colora Santa Claus Run 

Tot slot komen we nog eenmaal terug op onze Colora Santa Claus Run 2018. 

Het werd opnieuw een geslaagde editie. We danken je nogmaals voor je inzet.  

Op zaterdag 12 januari werden de cheques overhandigd aan het CAW (€900), 

De Fonkel (€2.000) en Huis a/d Vaart (€5.500). 

mailto:roland.outtier@gmail.com
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7. Kalender 

donderdag 31 januari Deadline om je lidmaatschap te 

verlengen aan 20 euro + 

nieuwjaarsgeschenk 

zondag 3 februari Toost Toast Run - Boezinge 

maandag 1 april Start sessie  “Joggen voor Beginners” 

maandag 3 juni 5km-test sessie “Joggen voor Beginners” 

maandag 1 juli Verlofdrink 

maandag 16 september Herdenkingsloop “MarathonWilly” 

vrijdag 20 december 7e Colora Santa Claus Run???? 
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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> 

 

Zin om het LOKO-team te versterken? 

Neem vrijblijvend contact op met een van de leden! 

 

Sportieve groeten 

Het LOKO-Team 

mailto:lokomotief.runners@gmail.com

