KLG viert feest!
De leukste hardloopvereniging van de omgeving
bestaat 35 jaar en dat vinden wij wel een feestje
waard. Lees snel hoe wij dit jubileum gaan vieren.

Trakteren
Wie jarig is trakteert! En dat gaat de Kennemer
Loopgroep doen! Iedereen van de KLG krijgt een
prachtig KLG-jubileum t-shirt! Harold heeft dit,
samen met Hans en zijn vrouw Ariane, ontworpen
en
alles
afgestemd
met
Sportwinkel
Ab Geldermans in Beverwijk die dit mooie
hardloopshirt voor ons gaat maken.
Hiervoor hebben we natuurlijk wel jouw t-shirt
maat nodig. Geef deze nu direct door in de sheet
die je hier ( klik erop) kunt vinden.
Weet je niet zeker wat jouw maat is? Je kunt de
shirts passen in de winkel van Ab Geldermans
tijdens de normale openingstijden. Daar ligt
vanaf maandag de 6e van elke maat een pasexemplaar. De maat geef je (vóór 20 september)
door via de link en niet in de winkel.

Jubileumloopje op 31 oktober
Op zondag 31 oktober organiseren we, tijdens de
normale trainingstijden, een jubileumloopje. Wat
het precies wordt is nog een verrassing. Het zal
zoiets zijn als de bekende Waterdrinkercross en
de Gevulde Koekenloop maar dan net iets anders
en feestelijker. Natuurlijk met koffie en thee en
iets lekkers na afloop.
Op deze ochtend krijg je ook het jubileum shirt
uitgereikt die je natuurlijk gelijk aantrekt zodat
we een leuke groepsfoto’s kunnen maken.
Zet de datum dus alvast in jouw agenda.

Feest op 13 november
Natuurlijk gaan we ook een echt jubileumfeest
vieren met elkaar. Dat doen we op zaterdag 13
november van 17.00u tot 21.00u bij de
SunSeabar in Wijk aan Zee. Pak je agenda er
maar weer bij 😊 en zet ‘m erin!
We halen herinneringen op, proosten op het
mooie jubileum met nog vele sportieve jaren
samen en wie weet kunnen zelfs de voetjes nog
van de vloer… Natuurlijk wordt er ook voor lekker
eten gezorgd.
Geef je even door of je er bij bent of niet?
Dat kan in dezelfde sheet door weer op de link te
klikken. Je kunt hier ook aangeven als je
dieetwensen hebt.
Wij hebben er heel veel zin in en hopen dat jij er
ook bij bent!
Het bestuur van de KLG

Nb lukt het niet op bij de sheet te komen? Mail dan jouw
maat en reactie op het feest naar:
ledenadministratie@kennemerloopgroep.nl

