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Onze sponsors

In het Pinksterweekend deed ons Roparun Team mee met de
Roparun 2019 editie en legde het team de route van Parijs naar
Rotterdam succesvol af. In deze nieuwsbrief lees je hier meer
over. Eva Hovenkamp, die als jeugdlid bij Climax begon, vertelt in
haar column alles over hoe het met haar gaat en wat haar
sportieve doelen momenteel zijn. Uiteraard in deze nieuwsbrief
een bericht Van de Bestuurstafel en een verslag van de Groot
Ginkelse Loop. Wij wensen iedereen een fijne vakantie.

Climax ontvangt cheque van €10.000,Op 27 juni was Dinner in the
Sky in Ede. Op grote hoogte
konden mensen dineren en
de opbrengst ging naar twee
goede doelen. Climax en VAV
uit Veenendaal kregen allebei
een cheque van €10.000
uitgereikt. Het evenement
werd georganiseerd door JCI
Ede. Climax voorzitter Evert
Schipper ontving de cheque
uit handen van
Burgemeester René Verhulst.
Climax wil, met name, JCI Ede van harte bedanken voor hun inzet met
een prachtig resultaat. Op de foto Climax voorzitter Evert Schipper en JCI
voorzitter Jeroen Caveljé.

Van de Bestuurstafel
De zomer van 2019 is begonnen. De eerste warme dagen zijn inmiddels
geweest. Onweersbuien worden aandachtig in de gaten gehouden. Nog
een paar weken en dan gaan velen met vakantie. Alvast een fijne
vakantie. Vanaf de bestuurstafel hebben we een paar mededelingen.
Verder hebben we een aantal evenementen gehad. Lees verder.pdf

Hattrick Ben van Oeveren
Ben van Oeveren won zaterdag 15 juni de halve marathon bij 21e editie
van de Groot Ginkelse Loop. Een hattrick voor de Climax-atleet, die ook in
2013 en 2018 de snelste was op deze afstand. Mireille Baart, ook
veelvuldig winnares bij de Groot Ginkelse loop, won met een
parcoursrecord van 39:35 minuten de 10,5 kilometer bij de vrouwen.
Lees verder

Hoe gaat het met ... Eva Hovenkamp
Eva Hovenkamp heeft een nieuwe trainer die gespecialiseerd is in de 400
meter. Haar doel van dit seizoen is deel uitmaken van het 4x400m team
dat naar het WK in Doha gaat. Lees hier het verhaal van Eva.

Roparun 2019 weer een groot succes
Een jaar lang heeft ons Roparun Team allerlei sponsoracties
georganiseerd, zoals lekkernijen bij de BVC Cross, de oliebollenactie, de
restaurantactie, de Koningsdagkraam, de Bevrijdingsvuurestafette en
allerlei andere ludieke acties. De Roparun is in het afgelopen
Pinksterweekend volbracht. Lees hier het verslag.

Recycle je hardloopschoenen!
Bij onze sponsor Runnersworld Ede kun je jouw oude hardloopschoenen
inleveren. Hierdoor voorkomen we samen dat de schoenen op de steeds
groter wordende afvalberg terechtkomen. Van het gerecyclede materiaal
worden weer nieuwe hardloopbanen en kinderspeelplaatsen gemaakt.

Evenementen
Hierbij een overzicht van de aankomende evenementen:
- zaterdag 21 september Finale Stedenwedstrijden CD junioren
- zaterdag 5 oktober Clubkampioenschappen
- zaterdag 30 november WILHELM makelaars Horaloop

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.
Wil je de kopij voor de volgende editie vóór 13 september 2019 aanleveren.
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