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Nog een paar trainingen en misschien een kerstloopje en dan zit 2018 er

December 2018

weer op. Of sluit je op 21 december het jaar nog gezellig af met je

Onze sponsors

trainingsmaatjes bij de Midwinter borrel. In de eerste weken van 2019
staan er alweer enkele evenementen op het Climax-programma, zoals de
gezellige Night Run, onze eigen BVC cross en de Pubquiz (de
alternatieve Nieuwjaarsreceptie)! De PR-commissie wenst de lezers van
de nieuwsbrief alvast prettige feestdagen en een goede jaarswisseling.

Midwinter borrel / uitreiking certificaten
clubrecords
Evenals de afgelopen jaren organiseert de Activiteitencommissie op
vrijdag 21 december weer de Midwinter borrel! Op deze avond zullen ook
de certificaten voor club- en baanrecords en voor podiumplaatsen bij
NK/EK/WK aan weg- en baanatleten worden uitgereikt. Voor deze
gezellige avond met Glühwein en hapjes is geen entreegeld verschuldigd.
Tevens is de eerste consumptie gratis. Klik hier om je aan te melden!

Van de Bestuurstafel
Onze penningmeester Wiebe Rengelink laat in het laatste bestuursverslag
belangrijke zaken uit 2018 passeren en nodigt jullie uit voor de eerste
evenementen in 2019. Hij wenst iedereen namens het bestuur alvast hele
fijne en sportieve feestdagen toe. Lees meer

Pubquiz vervangt weer nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt jullie alvast van harte uit om op 8 februari aanwezig te
zijn bij de pubquiz. Deze gezellige avond is evenals vorig jaar
een vervanging van de nieuwjaarsreceptie. De aanvangstijd en de overige
informatie worden via de website bekend gemaakt.

Dinner in the Sky
Op donderdag 27 juni 2019 organiseert JCI Ede (voorheen Junior-kamer)
weer 'Dinner in the Sky'. Een unieke belevenis waarbij je op grote hoogte
niet alleen culinair, maar ook van de prachtige omgeving geniet. De
opbrengst gaat naar Climax en VAV in Veenendaal, zodat daar (nog meer)
gehandicapte kinderen kunnen sporten! Lees meer

BVC Ede
Op zaterdag 12 januari organiseert Climax de derde BVC cross van dit
seizoen op het fraaie parcours in de bossen achter kasteel Hoekelum.
Deze cross is voor atleten én recreanten, voor jong én oud! Lees meer

Horaloop bij EDE TV en documentaire Hard IJs
EDE TV heeft een prachtig verslag gemaakt van de Horaloop, met onder
andere onze Racerunners, onze burgemeester, die de 10 kilometer
aflegde, en aandacht voor het goede doel van ons Roparun Team. Klik
hier om het filmpje te bekijken.
Bij het Gelders Sportgala werd op 11 december de teaser
van documentaire Hard IJs van Climax-lid Iris Timmer en Emma Thies
over het leven van skeleton-topper en Climax-atlete Kimberley Bos
vertoond. Klik hier om de teaser te bekijken.

Evenementen
Hierbij een overzicht van de aankomende evenementen:
- vrijdag 21 december - Midwinter borrel
- vrijdag 4 januari - Night Run Ede
- zaterdag 12 januari - BVC Ede
- vrijdag 8 februari - pubquiz
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