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        Ieper, 7 december 2020 

Beste LOKO-vrienden 

 

De finish van het memorabele coronajaar 2020 is in zicht. We zullen het jaar 

alleen of in beperkte kring uitlopen. In de bestuurskamer houden we de vinger 

aan de pols om de clubtrainingen terug op te starten van zodra het kan. Met het 

nodige realisme kijken we daarvoor reikhalzend naar 2021 uit.  

 

Voorlopig houden we vast aan de herinnering aan vervlogen decembermaanden 

met onze Santa Claus Run. De kerstvakantie al lopend inzetten in volle ambiance 

met 1.000 kerstmannen op de Ieperse Grote Markt, het is pure nostalgie.  

 

 
 

2021 

 

Het nieuwe jaar staat voor de deur, voorlopig nog met een lege kalender. We 

kunnen jou helaas geen nieuwjaarsreceptie aanbieden. Laat ons hopen dat we  

weer kunnen aanknopen met onze verlofdrink. Van zodra het mogelijk is, 

hernemen we de groepstrainingen en kunnen we een sessie “Joggen voor 

beginners” of misschien nog toepasselijker een sessie voor “herstarters” 

aanbieden. Alles is nog in de voorwaardelijke zin, maar toch durven we je nu al 

vragen om jouw lidmaatschap te hernieuwen. Door onze aansluiting bij Sporta 



_________________________________________________________________ 

LOKO-letter 2020/12       2 

vzw ben je immers als clublid ook verzekerd als je buiten clubverband aan sport 

doet. 

 

Graag dringen wij aan bij de leden die hun rijksregisternummer nog moeten 

doorgeven. Maak er a.u.b. werk van en stuur je rijksregisternummer asap naar 

onze clubverantwoordelijke, Jean Marie  (jm.vancauwenberghe@gmail.com). 

 

Zoals aangekondigd bedraagt het lidgeld vanaf nu €30, een heel schappelijke 

prijs voor één jaar loopplezier. Er zijn bovendien nog zekerheden in deze tijden: 

we zorgen immers ook dit jaar voor een nuttig nieuwjaarsgeschenk. 
 

 

 

Betaal je lidgeld ten laatste op 31-12-2020. 

Dan maak je in 2021 een goede start en je blijft gedurende het komende 

jaar verzekerd! 

  
 

 

 

 

 

 

Fluohesjes en verlichting 

 

Zien en gezien worden … In deze donkere dagen is dat van levensbelang. Als je 

gaat lopen, vergeet dan je fluohesje en eventuele extra verlichting niet! 

 

Je hoeft niet alleen te lopen . Je mag met vier samen lopen, maar hou je te allen 

tijde aan de afstandsregels (1,5m) en andere coronamaatregelen. 

Voor afspraken met andere clubleden mag je gerust ons Facebookkanaal 

gebruiken. 
 

Het LOKO-team wenst je een sportief eindejaar. 

 

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>; 

30 euro  

rekening BE20 6528 4543 9756 

LOKOMOTIEF-RUNNERS IEPER 

 

mailto:lokomotief.runners@gmail.com
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Gerard Vandoolaeghe <vandoolaeghe-desmet@skynet.be>; 

Jean Marie Van Cauwenberghe <jm.vancauwenberghe@gmail.com>; 

Geert Ryckaert ryckaert.touquet@telenet.be. 

Zin om het LOKO-team te versterken? 

Neem vrijblijvend contact op met een van de leden! 

 

Sportieve groeten 

 

mailto:ryckaert.touquet@telenet.be

