
       

Lopen van Beernem tot Aalter, langs de GR 129 ten voordele van Levensloop Aalter 2013. 

 

Zondag 29.09.2013 lopen een aantal medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen, de 
leden van Jogging Club Aalter, en al wie het sportieve aan het sociale wil koppelen vanaf het station van Beernem tot 
het sportcentrum van Aalter (Lindestraat).    Het traject (http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1144706) van 
deze groepsloop volgt grotendeels het Grote Route pad nr. 129.  We lopen een halve marathon, waarvan ongeveer  
de helft ‘off road’, dwars doorheen groene bossen of over landelijke paden.  We lopen zonder tijdsopname aan een 
gezapig tempo (10 en 11 km/u).  Vervoer van het Sportcentrum van Aalter naar het startpunt (Beernem) gaat al 
lopend (2 km om op te warmen) en per trein (inbegrepen in de deelnameprijs).  Bij aankomst zijn douchefaciliteiten 
voorzien. 

Met deze actie willen de teams ANB West-Vlaanderen en JC Aalter de krachten bundelen en samen een extra 
bijdrage aan ‘Levensloop Aalter 2013’ leveren. 

Voorinschrijven via JCAenANBjoggenvoorlevensloop@hotmail.com (vermeld voornaam en naam, e-mail en gsm-
nummer) kan tot en met vrijdag 20.09.2013.  Deelnemen kost 10,00 EUR.  Bij voorinschrijving (opgelet : geen na-
inschrijvingen wegens de regeling van het vervoer per trein !) ontvangt u een mail met de betalingsinstructies.  
Omdat we al milde sponsors vonden krijgt elke deelnemer een naturaprijs met een waarde die het deelnamegeld 
overstijgt.   

Wie niet kan deelnemen, maar toch een loper een hart onder de riem wil steken, kan via de sponsorkaart een 
bijdrage schenken aan Levensloop Aalter.  Doen ! 

Voorlopig tijdsschema : 

08:40 (stipt) gezamelijk vertrek Sportcentrum Aalter, Lindestraat : lopen tot Station (2 km) 
09:02 (stipt) trein Aalter – Beernem 
09:10 : Aankomst Beernem, en groeperen in 2 groepen (10 en 11 km/h) 
10:15 (ongeveer) : aankomst op drankpost (Doomkerke) 
11:30 (ongeveer) : aankomst Sportcentrum (met douchegelegenheid) 

Alle opbrengst gaat naar Levensloop Aalter 2013 (http://www.levensloop.be/relays/aalter-2013), een 
fondsenwervend initiatief op 12 en 13 oktober voor de Stichting tegen Kanker.  Met de opbrengst van de actie 
steunt u het wetenschappelijk onderzoek, de sportieve en sociale activiteiten voor kankerpatiënten en diverse 
preventie- en informatiecampagnes.  Wie een gift wil doen kan een bedrag bovenop het inschrijvingsgeld storten.  
Vanaf een gift van 40,00 EUR ontvangt u een fiscaal attest. 

We zoeken nog een sponsor voor het vervoer per trein (dus wie een trein heeft …), alsook enkele bereidwilligen die 
de drankpost halverwege in Doomkerke willen bemannen. 

Meer info bij 

Leen De Meulenaere (JCAalter)    JCAenANBjoggenvoorlevensloop@hotmail.com 
Stijn Deruyter (ANB) 
Frans Van Nevel (ANB) 
Peter Wouters (JCAalter)    Deelnemen gebeurt op eigen risico. 


