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Na een zeer geslaagde 50e editie van de Horaloop, met meer dan 1.000
deelnemers, tellen we af naar de jaarswisseling. Ook in de laatste maand
van 2017 en in de eerste maand van 2018 staan nog enkele evenementen
op het programma, zoals de gezellige Night Run, de Kerstborrel, onze
eigen BVC cross en de nieuwjaarsborrel nieuwe stijl!
De PR-commissie wenst alle lezers van de nieuwsbrief alvast prettige
feestdagen en een goede jaarswisseling.

Van de Bestuurstafel
In deze laatste nieuwsbrief van 2017 laat bestuurslid Ferry van Dipten
weten dat Climax trots kan zijn op haar vrijwilligers en kijkt nog even
vooruit naar de laatste evenementen van dit jaar. Namens het bestuur
wenst hij alle leden alvast hele fijne feestdagen toe en op naar een
gezond, sportieve en gezellig 2018!!. Lees meer

Kerstborrel op 22 december
Na het succes van vorig jaar organiseert de AC ook dit jaar weer de
jaarlijkse Kerstborrel! Op vrijdag 22 december staat om 19:30 uur de
kantine weer vol met hapjes en drankjes en is er een vuurtje om
marshmallows te roosteren. Wat is er nou mooier dan onder het genot
van glühwein, een speciaal biertje of een ander drankje en een lekker
hapje het jaar met elkaar af te sluiten.

Nieuwjaarsborrel nieuwe stijl
Voor 2018 heeft het Bestuur ervoor gekozen de nieuwjaarsborrel te
vervangen door een nieuwjaarsquiz-avond! De quiz is vergelijk-baar met
eerdere quiz edities en wordt gehouden op vrijdagavond 26 januari. De
kantine is vanaf 19.30 uur open en de quiz begint rond 20.00 uur. Je kunt
je team van maximaal 5 mensen per mail opgeven naar
mariekevanhunen@gmail.com. Het Bestuur hoopt op een gezellige avond
en een mooie opkomst!

MéRonners genieten van taart
De MéRonners, de loopgroep van trainer Ron d'Hamecourt, hebben
genoten van de taart die ze hebben gewonnen, omdat ze de meeste
deelnemers en vrijwilligers hadden bij de 50e Horaloop. Lees meer

Twee Climax-zeges bij BVC Wageningen
De BVC in Wageningen was door het zware parcours een echte cross. Op
het modderige parcours wonnen Climax-atleten Mathias Meijer en Arris
van Deelen bij de Mannen resp. Jongens junioren B en behaalden Liv
Pennock, Ruben Schussler en Celine van Heerikhuize een fraaie tweede
plaats. Lees meer

Gezocht: redacteur pupillen
Voor de verslaglegging van de pupillenwedstrijden- en activiteiten is
Climax op zoek naar een Redacteur pupillen. Zijn/haar taken bestaan o.a.
uit het schrijven van een verslag over pupillen-wedstrijden of andere
activiteiten voor pupillen voor een nieuwsflits op de website van Climax
en/of persbericht voor de media. Lees meer

Column: Feestdagen zijn Thuisdagen voor mij.
Tussen het reizen, de trainingen en wedstrijden door vond Kimberley weer
even tijd om iets voor haar clubgenoten bij Climax te schrijven. Nog even
en dan kan ze met Kerst thuis even bijtanken voor de laatste eindsprint
richting kwalificatie voor de Olympische Spelen in Pyeongchang. Lees
meer

Wil jij "de stem van Climax" worden?
Omroep Ede wil in samenwerking met lokale sportverenigingen meer
aandacht aan sport besteden en dan met name overdags. Climax is een
vereniging die een sportieve bijdrage wil leveren aan de Edese
gemeenschap en ziet in deze samenwerking de mogelijkheid om zich
nadrukkelijker te presenteren. Climax zou regelmatig (de frequentie
bepaalt Climax zelf) berichten over evenementen, jubilea, algemene
zaken, maar ook diepere vraaggesprekken over een specifiek onderwerp,
via Omroep Ede willen uitzenden. De PR Commissie zoekt daarom iemand
die "de stem van Climax" wil worden. Ben jij een goede spreker en heb je
interesse, neem dan contact op Wouter Burgwal, coördinator Public
Relations (wouterburgwal@hotmail.com).

Evenementen Climax 2017/2018
zondag 17 december - Nightrun
vrijdag 22 december - Kerstborrel
zaterdag 13 januari 2018 - BVC Ede
vrijdag 26 januari - Nieuwjaarsquiz avond
Wil je informatie over wedstrijden die niet door Climax georganiseerd
worden. Kijk dan op de Wedstrijdkalender van de WCU.

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de leden, vrijwilligers en sponsors van atletiekvereniging
Climax. Vragen, suggesties en kopij voor de nieuwsbrief kun je mailen naar pr@climax-atletiek.nl.
Wilt u kopij voor de volgende editie voor 19 januari 2018 aanleveren.
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