Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Editie 2019-6
Novmber 2019

Onze sponsors

Op 30 november organiseren we weer ONZE Horaloop. Tot nu toe kan de
organisatie slechts de helft van de taken door vrijwilligers laten uitvoeren. Er zijn nog ongeveer 40 vrijwilligers nodig. Als je zelf niet
deelneemt en je hebt die zaterdag nog één of meer vrije uurtjes over,
meld je dan snel als vrijwilliger aan. Alleen met jullie hulp kan Climax dit
evenement organiseren! Klik hier om je aan te melden als vrijwilliger.

Van de Bestuurstafel
Voorzitter Evert Schipper gaat in het artikel
"Van de Bestuurstafel" o.a. in op een
gerucht over een nieuwe wegwedstrijd, die
Climax in 2020 hoopt te organiseren.
De officiële opening van het calistenicsrek
zal waarschijnlijk op 12 december plaatsvinden. Lees verder

WILHELM makelaars Horaloop
Op 30 november staat onze WILHELM
makelaars Horaloop op het programma. Er
zijn nog veel vrijwilligers nodig.
Klik hier om je aan te melden als
vrijwilliger.
Inschrijven kan t/m 29 november om 20:00
uur. Bij inschrijving voor 22 november krijg
je korting op het inschrijfgeld en worden
het startnummer en evt. chip per post verstuurd. Lees verder

De oranje hoodies van Climax zijn er weer
In deze tijd van het jaar moet je er lekker
warm bijlopen. Na een inspannende training
moet je lekkere warme kleding aantrekken.
Runnersworld EDE heeft weer een nieuwe
oplage oranje/zwarte hoodies van Climax
laten maken. Ze zijn dus weer bij
Runnersworld EDE aan de Brouwerstraat op
voorraad.

Ingebruikname calistenic-rek
Het nieuwe calistenic-rek ofwel racerunnerbootcampklimrek staat inmiddels op z'n
plek. Half of eind november worden er nog
twee fitness toestellen bij geplaatst.
Daarna komt er nog een laagje zand,
rubbertegels en een kunstgrasmat over. En
dan is het helemaal klaar. Waarschijnlijk
volgt de officiële opening op 12 december. Zodra het rood-witte lint
verwijderd is, mag iedereen van het rek gebruik maken.

Evenementen
Hierbij een overzicht van de aankomende evenementen:
- zaterdag 30 november WILHELM makelaars Horaloop
- zaterdag 11 januari BVC Ede

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 6 december 2019 aanleveren.
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