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Wielingen goes to Oettingen. GAAN JULLIE MEE ??

16 september: Estafettemarathon Oettingen (B)
Al jarenlang mogen we tijdens onze evenementen een afvaardiging van Joggingclub
Oettingen verwelkomen. Nu ze op zaterdag 16 september een estafettemarathon
organiseren, lijkt het ons de uitgelezen mogelijkheid om eens bij hen op bezoek te gaan.
Oettingen ligt op een ongeveer een uur rijden in het zgn. Pajottenland. Onder het motto
’samen lopen & stappen tegen alzheimer’ houden ze een aflossingsmarathon waarbij
gekozen kan worden voor 1 of meerdere rondes van 5,2 km per loper. Kortom
laagdrempelig en tevens voor het goede doel.
Omdat ook aan de jeugd en de wandelaars is gedacht, lijkt ons het een ideale Wielingenbindingsdag en vragen we bijgaande flyer eens goed door te nemen. Ook supporters die
eens willen genieten van het vlaamse land en sfeer zijn natuurlijk van harte welkom.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we nadere info kunnen verstrekken over
vervoer en kosten. Het bestuur heeft overigens aangegeven een kleine bijdrage te doneren.

Opgegeven kan door een mail te zenden of aan te melden bij onderstaande personen
o.v.v. de gewenste te lopen afstand. Ook staat het natuurlijk vrij zelf al een groep te
vormen en die collectief bij ondergetekenden aan te melden!
------------------------------------------------aanmeldingsformulier--------------------------------------------------------

Jawel, op mij kan je rekenen. Ik ga/wij gaan mee naar Oettingen !!
Naam: ………………………………………………………………………..
Gaat mee als: loper* wandelaar kidsrun supporter
*) en wens …… rondes van 5,2 km te lopen

Inleveren bij;
Trainers en ‘selectieheren’ Sjaak Luteijn (Sjaak.luteijn@kpnmail.nl),Patrick van
Quekelberghe (pquekel@zeelandnet.nl) of Theo Rabout (hmcadzand@zeelandnet.nl)

Aanmelden voor 20 augustus as!

JC OETINGEN ORGANISEERT

RUN TO REMEMBER AGAIN
(ESTAFETTE)MARATHON

42,195 km
SAMEN LOPEN & STAPPEN TEGEN ALZHEIMER

“RTRA MARATHON”
Datum: zaterdag 16 september 2017

Start: 12.00u
Plaats: Kerkplein 1, 1755 Oetingen
Afstand: 42,195km
Teams: [1 loper] of [2, 3 of 4 lopers] of [5, 6, 7 of 8 lopers]
Categorieën: “Mannen” /// “Vrouwen” /// “Gemengd”
1 RONDE = 5.275km (80% off-road) wordt 8 maal afgelegd door elk team!

De opbrengst is integraal voor de “Stichting Alzheimer Onderzoek” (SAO)
Inschrijvingsgeld: 42,195euro marathon individueel
60euro per team (2, 3 of 4 lopers)
120euro per team (5, 6, 7 of 8 lopers)
7euro Stappers & vrije lopers (zonder uitslag)
Elke wedstrijdloper ontvangt bij inschrijving: Trainingsschema van Coach
Wim Elke wedstrijdloper ontvangt op wedstrijddag een naturaprijs
Elke individuele marathonloper ontvangt op wedstrijddag een loopsinglet
KIDS RUNNING AGAINST ALZHEIMER
+ 500 meter (11.05u) of 1000 meter (11.10u) Inschrijvingsgeld: 3euro
G-RUN AGAINST ALZHEIMER: 11.15u
Inschrijvingen & wedstrijdsecretariaat vanaf 9u in zaal Elkerlyc:
Organisatie door JC Oetingen i.s.m. SAO, Mensen Helpen Mensen, Scouts
Oetingen, Oudercomité Oetingen, OKRA Oetingen, ACP, OEH, DAC, JC
Leeuwerik, Beerselse Vrije Lopers, Joggers Beersel, H3O-Triatlon, PaTRIoT, Coach
Wim, Renkoekoek, Managers Marathon Club, Gemeente Gooik, Petanqueclub
Oetingen, Parochie Oetingen, ZVC ’t Groenewoud, DJ Stong, , Femma Oetingen, ,
Toneelgroep Oetingen, I Move, Mia Herremans Printing, Wim Leunens, Fithuis, …
Kids village (springkasteel, grime, ballonnen, …): Oudercomité Oetingen
Podiumprijzen (24 prijzen) voor de eerste drie in alle categorieën (Man, Vrouw
& gemengde teams) na de laatste finisher +/- 17.30u
Meer info over het goede doel: www.alzheimerstichting.be of www.alzh.org
Inschrijving op voorhand (ten laatste 27/08/2017) via formulier op site
www.jcoetingen.be. De inschrijving is pas definitief na de overschrijving van
het inschrijvingsgeld op de rekening met vermelding naam van het team:
Zichtrekening JC Oetingen RTRA MARATHON BE 84 1030 4691 8059
BIC NICA BE BB
Gelieve bij elke schenking uw naam of vereniging te vermelden.
Meer info via: tomamijs@yahoo.com of 0474/38 19 47
Op voorhand enorm bedankt voor uw steun & inzet… Impossible is just a word!!

