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        Ieper, 15 juni 2022 

 

Beste LOKO-vrienden 

Maandagavond hebben onze deelnemers aan onze sessie “Joggen voor Beginners” 

hun eindrun van 5km met succes afgewerkt. De massale steun van onze routiniers 

deed hen veel deugd. Voor de 15e keer al werd “Joggen voor Beginners” 

georganiseerd. Er zijn nog zekerheden, ook na de coronapandemie. Het was een 

speciale editie nl. de eerste postcorona-editie, maar eveneens de eerste die niet 

op de atletiekpiste werd gehouden, de eerste die niet rond Dikkebusvijver 

doorging en bovenal de eerste met een herstellende lokomotief langs de zijlijn.  

Toch werd de piste niet gemist. De verkenning van de vele looppaadjes in het 

Ieperse centrum deden de starters naar meer verlangen. De eindrun rond 

Zillebekevijver met de merkpunten op de grond leent er zich toe dat iedereen 

vrij voor zichzelf een testje van 5km kan doen. 

 

 
 

10 jaar Lokomotief-runners 

 

Na de eindrun in juni 2012 ontstond het idee om de opgebouwde conditie te 

onderhouden. Een nieuwe loopclub zag het levenslicht. Sindsdien dendert onze 

trein onder aanvoering van onze Lokomotief doorheen Ieper. Bovendien zijn de 

Lokomotief-runners als recreatieve loopclub een begrip geworden. In Europa 
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werden de hoogste toppen al lopend bedwongen en zelfs in het Afrikaanse 

continent werd onze fluogele loopshirt al meermaals gespot. 

 

 
                                    Uit: Het Nieuwsblad van 27 juni 2012 

 

Dit 10-jarige bestaan laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Opgelet! 

Op woensdag 6 juli verwachten we jullie voor een toertje rond de Ieperse 

Vestingen. Aansluitend word je samen met je gezin voor een hapje en een 

drankje in zaal Fenix verwacht. 

Om praktische redenen vragen we om je vooraf via deze link in te schrijven: 

https://docs.google.com/forms/d/1ekRz6MYBnMqTxYFaZodSfCDEA-

aoFplnvRfY-8FyPkk/viewform?ts=62a8d53b&edit_requested=true 

 

Schrijf daarna 5 euro per persoon over naar het rekeningnummer van de 

Lokomotief-runners (BE20 6528 4543 9756) met de mededeling ‘verlofdrink 

2022 + voornaam en naam’. Inschrijven kan tot 1 juli 2022.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ekRz6MYBnMqTxYFaZodSfCDEA-aoFplnvRfY-8FyPkk/viewform?ts=62a8d53b&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ekRz6MYBnMqTxYFaZodSfCDEA-aoFplnvRfY-8FyPkk/viewform?ts=62a8d53b&edit_requested=true
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Levensloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag werd ook ons levensloopteam ‘Lokomotief-runners – MarathonWilly’ 

officieel aangekondigd. 

 

 
 

Wie deel wil uitmaken van ons team en op 24 september tussen 10 uur en 22 uur 

enkele rondjes rond het Hamiltonpark komt meelopen, kan zijn/haar naam via  

roland.outtier@gmail.com opgeven. Je naam wordt aan onze groep toegevoegd na 

het storten van 10 euro op het rekeningnummer van de Lokomotief-runners 

(BE20 6528 4543 9756) met de mededeling ‘team levensloop’.   

 

Alle info i.v.m. levensloop Ieper: https://www.lokomotief-runners.be/kalender-

levensloop/ en https://www.levensloop.be/relays/ieper-2022. 

 

mailto:roland.outtier@gmail.com
https://www.lokomotief-runners.be/kalender-levensloop/
https://www.lokomotief-runners.be/kalender-levensloop/
https://www.levensloop.be/relays/ieper-2022
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Hierbij de officiële flyer: 
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We zijn dus op zoek naar mensen die: 

– ons logistieke team wensen te versterken; 

– ons loopteam willen mee vormgeven; 

– op zoek willen gaan naar sponsoring of zelf een loopteam willen vormen  

(met werkgever, collega’s, vrienden, familie, lotgenoten); 

– kennissen hebben die momenteel strijden tegen kanker en die het op die 

dag verdienen om eens verwend te worden. 

 

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht bij Geert Ryckaert (0472 

37 10 82 of ryckaert.touquet@telenet.be). 

 

 

Stratenloop Dikkebus - zondag 26 juni 2022 

 

Inschrijven kan via de club tot maandag 20 juni. Voor zowel de 5km als de 10km 

betaal je 5 euro inschrijvingsgeld. De dag zelf is het 7 euro. 

Stuur een mailtje naar ‘roland.outtier@gmail.com’ en schrijf 5 euro over naar het 

rekeningnummer van de Lokomotief-runners (BE20 6528 4543 9756) met als  

mededeling de gekozen afstand. 

Alle info vind je via https://stratenloopdikkebus.webnode.be/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ryckaert.touquet@telenet.be
mailto:roland.outtier@gmail.com
https://stratenloopdikkebus.webnode.be/
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Printburo Ieper trail – 16 oktober 2022 

Op zondag 16 oktober vindt opnieuw de Ieper trail plaats. Het lijkt nog veraf, 

maar wie vóór 7 juli inschrijft, krijgt een exclusief T-Shirt. We organiseren een 

groepsinschrijving binnen onze club. Dit kan tot 5 juli. Stuur een mailtje naar 

roland.outtier@gmail.com en schrijf 17 euro over naar het rekeningnummer van 

de Lokomotief-runners (BE20 6528 4543 9756) met als mededeling de gekozen 

afstand (7 of 11 km). 

 
 https://www.eventbrite.be/e/printburo-ieper-trail-tickets-303372373937 

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>; 

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 

 

Het LOKO-team 

mailto:roland.outtier@gmail.com
https://www.eventbrite.be/e/printburo-ieper-trail-tickets-303372373937
mailto:lokomotief.runners@gmail.com
mailto:ryckaert.touquet@telenet.be

