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De opening van de gerenoveerde atletiekbaan markeerde het 55-jarig
jubileum van atletiekvereniging Climax. Lees meer over deze feestdag in
deze nieuwsbrief. Verder onder anderen een verslag van de Groot
Ginkelse Loop. Ook kan je doorklikken naar twee persoonlijke verhalen:
van een Roparun fietser en van een Climax lid die zijn spikes na 20 jaar
gaat opruimen. Via de Facebook pagina van Climax heb je al een paar
van deze verhalen kunnen lezen. Ook snel al het Climax nieuws volgen ?
Like de Facebookpagina van Atletiekvereniging Climax.

Van de Bestuurstafel
Er was afgelopen maandag tijdens de bestuursvergadering veel te
evalueren. We kijken terug op 2 prachtige evenementen; de Groot
Ginkelse Loop en de Climax Games. Wat er nog meer over de
bestuurstafel ging, kunt u hier lezen. 

Groot Ginkelse Loop
Op zaterdag 20 juni vond de zeventiende editie van de Groot Ginkelse
Loop plaats in het Veluwse Wekerom: een van Nederlands mooiste
hardloopevenementen. In nagenoeg perfecte weersomstandigheden
kwamen totaal 518 lopers over de finish. Lees meer 

Nieuwe atletiekbaan geopend tijdens jubileum
Met een startschot opende wethouder Johan Weijland op zaterdag 27 juni
officieel de nieuwe atletiekbaan aan de Hoekelumse Eng. De opening
markeerde het 55-jarig jubileum van atletiekvereniging Climax. Lees
meer

EK atletiek Amsterdam 2016 busreis
In 2016 wordt het EK atletiek in Amsterdam gehouden. Als vereniging
hebben wij de mogelijkheid kaartjes te bestellen. We verwachten dat
vrijdagavond 8 juli 2016 (18-00-22.00 uur) een leuke avond wordt met
wat finales en een aantal Nederlanders. Daarom willen we met een
bus vol Climax atleten die kant op gaan. Als we als vereniging
kaartjes bestellen, zitten we gegarandeerd bij elkaar. Een kaartje kost 30
euro. De kosten voor de bus zullen deels door Climax vergoed worden.
De reiskosten zullen daarom maar 5 euro zijn ! Geef je snel op want
op=op ! Je mag ook mensen van buiten de vereniging meenemen voor
hetzelfde tarief. Inschrijven kan middels deze link: klik hier Meer info over
de EK vind je hier

Tijd om te stoppen
20 Jaar lid van Climax en atleet in hart en nieren, maar al zes jaar niet
meer op de baan getraind. Dus eigenlijk tijd om te stoppen met atletiek.
Paul Bolks heeft met pijn in zijn hart al afscheid genomen als trainer en
gaat nu ook zijn spikes opruimen. Zijn verhaal van 20 jaar Climax wil hij
graag met ons delen. Lees meer

Climax G-atleten stralen op Special Olympics
Zaterdag 27 juni was voor een deel van de G-atleten van Climax een
grote dag. De regionale wedstrijden van de Special Olympics werden
gehouden in Wijchen en Nijmegen. Dit zijn testwedstrijden voor het grote
toernooi dat in 2016 gehouden wordt. Lees meer

Roparun 2015
"Vorig jaar kwam manlief moe maar verschrikkelijk enthousiast terug uit
Rotterdam: volgend jaar moet jij ook mee, als fietser". Zo gezegd, zo
gedaan. Rosemarie Laan ging mee als fietser en heeft een uitgebreid
verslag geschreven over de succesvolle Roparun 2015. Lees meer
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