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Ook in de winterperiode is er bij Climax weer genoeg te beleven. Binnenkort
wordt ons bootcamp rek in gebruik genomen, is er weer een winterborrel
en staan de Nightrun en de BVC in Ede op de planning. De PR-commissie wenst
de lezers van de nieuwsbrief alvast prettige feestdagen en een goede
jaarswisseling.

Van de Bestuurstafel
Marieke van Hunen neemt het laatste
nieuws van de bestuurstafel even met jullie
door. Maar vraagt ook aandacht voor het
vrijwilligersprobleem. Climax kan je zeker
gebruiken, ook al is het maar voor één dag
per jaar! Lees meer

Winterborrel en uitreiking certificaten
Op vrijdag 27 december organiseert onze
Activiteitencommissie vanaf 20.00 uur een
Winterborrel.
Op deze avond worden ook de certificaten
voor de club- en baanrecords uitgereikt.
Je bent van harte welkom!

WANTED – organisatoren voor BVC Ede
Climax organiseert al jaren met Pallas'67,
VAV en Arena het BVC circuit. In januari is
altijd de wedstrijd in Ede. Deze wordt al
jaren georganiseerd door Marco en Armin
Harms. Zij hebben echter aangegeven te
willen stoppen. Daarom zoeken wij naar
opvolging! Het is een laagdrempelige
wedstrijd die organisatorisch relatief weinig
werk kost. Lees meer

Nightrun Ede vrijdag 3 januari
Climax en Runnersworld Ede organiseren op
vrijdag 3 januari 2020 samen de Night Run
Ede. Een gezellig loopevenement in het
donker met afstanden van ongeveer 5 of 8
kilometer (de afstand kan op de avond zelf
bepaald worden). Start 20.00 uur vanuit de
winkel van Runnersworld Ede. Lees meer

BVC Ede 11 januari
Op zaterdag 11 januari a.s. organiseert
Climax in de heuvelachtige bossen achter
kasteel Hoekelum de derde BVC cross van
dit seizoen. Deze cross is voor atleten én
recreanten, voor jong én oud met
wedstrijden voor de jeugd en een lange en
korte cross voor senioren. Lees meer

Vrijwilligers voor Nightrun Ede gezocht
Vrijdagavond 3 januari is de Nightrun Ede.
Wij helpen onze sponsor Runnersworld
Ede door vrijwilligers voor dit evenement te
leveren. De mooist verklede vrijwilliger wint
weer een mooi paar loopschoenen. We
hopen dat je er bij kunt zijn. Klik hier om je
op te geven.

Evenementen
Hierbij een overzicht van de aankomende evenementen:
- vrijdag 3 januari Nightrun Ede
- 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 17 januari 2020 aanleveren.
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