
 

 

AVZK LOOPT WARM !  

Beste atleet, 

Wil je ook je steentje bijdragen en meelopen voor het goede doel tijdens de Warmste Week ?  

Dat kan ! En wel op donderdag 14 december. 

AVZK heeft namelijk besloten om er, samen met de jeugd en de masters, een groepsgebeuren van te 

maken door samen deel te nemen aan Heist Loopt Warm!, een jogging waarvan de opbrengsten naar 

de VZW To Walk Again gaan. Deze VZW verricht niet alleen nationaal wonderen voor personen met 

een fysieke beperking, maar is ook actief in Heist-op-den-Berg met onder andere het initiatief On 

Wheels. 

 

Heist Loopt Warm! is een warme jogging met leuke sfeerverlichting en een verrassend parcours. We 

starten aan de voet van de Berg met een korte passage door de Bergstraat. De Berg zal beklommen 

worden via de trappen om zo op het Kerkplein aan te komen. Vandaar wordt de deelnemers een 

tocht aangeboden door het Bergbos. 

 

Het parcours zal aangenaam aangekleed worden, héél wat leuke verrassingen staan te wachten 

tijdens de tocht.  Zo kunnen we al melden dat SnowMania een gratis jeneverbar zal plaatsen 

“ergens” op het parcours.  Een ronde zal ongeveer 2,7 km lang zijn, waardoor meerdere ronden 

gelopen of gewandeld kunnen worden. 

 

Als AVZK groep gaan we 2 rondjes lopen! Deelname kost 10 € of  € 5/ronde, bedoeling is dat je je 

hiervoor laat sponseren door familie, vrienden,... 

De gewone training die donderdag valt dan uiteraard weg. Plaats van afspraak : om 18.30u aan de  

Muziekacademie  in AVZK uitrusting. 

Inschrijven kan DONDERDAG AANSTAANDE 30/11 VANAF 18.30u OFWEL DINSDAG 5/12 VANAF 

19.30u IN DE CAFETARIA VAN DE SPORTHAL. Gelieve gepast geld – 10€ - mee te brengen. 

Wij hopen op een talrijke opkomst en op die manier de club in de kijker te zetten op dit warme 

evenement. Tot dan ! 

 

Sportieve groeten 

Bart, René,  Jos , Guido en Ann 

https://heistlooptenzingt.us16.list-manage.com/track/click?u=415a1e72177427c93790c1f70&id=d0af4c0fe6&e=653d39942e
https://heistlooptenzingt.us16.list-manage.com/track/click?u=415a1e72177427c93790c1f70&id=bb8e42c63f&e=653d39942e

