
“Grimminge leeft” voor… 

 

 

 

 
 

SPORTEN VOOR HET GOEDE DOEL IN COVID.19-TIJDEN 
 

 

Op 22 juli 2011 werd de eerste jogging voor het goede doel georganiseerd t.g.v. kermis 
Grimminge. Sinds 2003 is het initiatief ‘Grimminge leeft’ steeds omvangrijker geworden 
waarbij er jaarlijks een groot bedrag werd overgemaakt aan ‘Kom op tegen kanker’, 
‘Cliniclowns’ en ‘Kinderkankerfonds’. Dit was enkel mogelijk dankzij vele enthousiaste 
vrijwilligers en telkens een mooie opkomst van sympathisanten en deelnemers aan onze 
activiteiten. 
 

De kermiseditie 2020 kan echter door het coronavirus niet doorgaan, maar…we blijven niet 
bij de pakken zitten. 
 

We organiseren een alternatief voor de jogging: 
• wandelen of lopen op een bewegwijzerd parcours met ’social distancing’ 

• en… voor wie Grimminge bij Geraardsbergen niet kent: we garanderen jullie een mooi 
parcours via wandelpaden in het stiltegebied aan de voet van het Raspaillebos; 

• afstand: 9,9 km met start op het Grimmingeplein bij het standbeeld van het paard ‘Orange’ 

• bewegwijzerd vanaf 1 juni t.e.m. 31 juli; 

• plannetje van het parcours te bekomen via https://www.komoot.nl/tour/182064542 
(deze link is ook vermeld op onze website https://grimmingeleeft.be); 

• gevraagd wordt dat men zich houdt aan de regeringsmaatregelen zoals die geldig zijn op 
het moment van deelname. 

 

We nodigen iedereen uit om deel te nemen en hopen hierbij - onze goede 
doelen steunend - dat elke deelnemer een steentje bijdraagt door 
• een vrijwillige bijdrage 

• naar bankrekeningnummer: BE20 8508 3554 4456 

• van “Grimminge leeft” 

• met de vermelding: “steun 2020 - Grimminge leeft” 

• ter info: voor deelname aan de vorige joggingedities werd € 6,00/per volwassene en € 
3,00/per kind gevraagd; 

• je kan dan ook een aandenken aan deze 10de editie downloaden vanuit onze site. 
 

Uiteraard kan je ons ook foto’s van je deelname overmaken via jogging@grimminge.be. Wij 
zorgen er dan voor dat deze op onze site komen. 
 

                                                                                                              
 

                                          

V.U.: Katrien Depreter, Raspaillebosstraat 11, 9506 Grimminge           Deze flyer niet op de openbare weg gooien a.u.b. 
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