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 Wist je dat ...

• Falos Sport+ nog een erg ruim aanbod van andere sporten heeft.

• meer dan 130 kwb-volleybalploegen wekelijks tegen elkaar spelen in 
de competities Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

• op zondag 15 maart 2020 de nationale wandeldag Falos-kwb 
plaatsvindt in Koersel (Limburg) en we heel veel wandelaars  
hopen te verwelkomen.

• de wandelingen zeker te doen zijn met kinderen en ook honden 
welkom zijn.

• je over alle bovenstaande initiatieven nog bijkomende informatie 
kunt terugvinden op de website www.falos.be

• dat we ook op facebook terug te vinden zijn met foto’s en verslagjes 
van onze activiteiten www.facebook.com/FalosSportfederatie

Meer info op www.kwb.be en www.falos.be 

www.falos.be

Zin in een sportieve uitdaging? 

Check onze MTB- en fietsvakanties op www.govaka.be
GOVAKA/PASAR, de specialist in groepsreizen
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Tielrode vrijdag 27 maart 2020 Avondloop voor Guinee

Startplaats:
Startuur &
Afstanden:

Sporthal Tilroda, Antwerpsesteenweg 5, 9140 Tielrode
Je vindt alle info (afstanden, startuur, (voor)intekenprijs, ... ) 
op: www.cm.be/agenda  en  www.tielrode.be

Meer info bij  Eddy Noens  03 760 93 89 - eddy.noens@cm.be

Lokeren zaterdag 9 mei 2020 24ste Bewegingsloop

Startplaats:
Startuur &
Afstanden:

Domein Verloren Bos, Nijverheidsstraat, 9160 Lokeren
14u30 - 14u45 - 15u30
1 km - 5 km - 10 km                       

Meer info bij   Theo Van Bockxlaer   09 348 04 24 - 0479 40 37 06
                               theo.vanbockxlaer@skynet.be

Haasdonk zaterdag 30 mei 2020 30ste Brigandloop

Startplaats:
Startuur &
Afstanden:

Vije basisschool, Poerdam, 9120 Haasdonk
14u30 - 15u00
1 km - 5 km - 10 km

Meer info bij  Theo Maes  03 775 58 74 - theomaes47@gmail.com

Bazel zaterdag 6 juni 2020 Bultencross

Startplaats:
Startuur &
Afstanden:

Sporthal De Dulpop, Beekdam, 9150 Bazel
14u30 - 15u00 
1 km - 5 km - 10 km                      

Meer info bij  Ernst Plaetinck  0485 67 46 13 - ernst.plaetinck@skynet.be

Zaffelare zaterdag 6 juni 2020 2de kwb Kermisjogging

Startplaats:
Startuur &
Afstanden:

sporthal ’t Veerleveld, KPJ Triestlaan 1, 9080 Zaffelare
15u
5 km – 10 km

Meer info bij  Luc Dhont, 0474/69 44 03, winokkio@telenet.be

JOGGINGCRITERIUM WAASLAND  
 PRAKTISCH

Beste joggingliefhebber,

Falos Sport+, de sportdienst van kwb, brengt in deze folder het 
aanbod van de Wase joggings in 2020.

Voor wie?
Alle joggers, lid of geen lid, zijn welkom.  
Kwb- en CM-leden ontvangen een korting. 

Afstanden?
De joggings variëren in afstand: 1 km, 5 km en 10 (of 11) km.
De start vindt plaats om 14u30 (1 km), en 15u (5 + 10 km samen 
tenzij anders vermeld). Voor Tielrode gelden andere uren 
(avondjogging, zie www.cm.be/agenda).

Deelnameprijs inclusief verzekering
- 1 km (tot 12 jaar):  €1,50
- 5, 10 km:  €6
Kwb-/CM-leden:  €5 (op vertoon lidkaart of gele klever)

criteriumprijs !

Bij deelname aan minstens 3 joggings  
ontvang je een criteriumprijs.

“Doe mee en win je criteriumaandenken:
Een grote kwaliteitsvolle badhanddoek”

Elke jogging is voorzien van:

-  Kleedruimte en douches
-  Tijdsopname, geen klassering
-  Bevoorrading water, bij aankomst gratis drankje

Meer info:
www.falos.be   
Leon Vincke - Tel: 03 775 55 31 - E-mail: leon.vincke1@telenet.be 

Win!


