JOGGING

CLUB D O W

onderafdeling personeelsvereniging “Dow Benelux”

De DLL Marathon Eindhoven is al jaren het grootste eendaagse sportevenement van
de provincie NoordBrabant. Het vlakke, brede en sfeervolle parcours leidt al jaren tot
een erg goede beoordeling door onze deelnemers. Vooral de passage op het
Stratumseind (vanwege het enorme aantal toeschouwers ook wel ‘de Alpe d’Huez van
Eindhoven’ genoemd) bezorgt menig deelnemer kippenvel en een blijvende herinnering.
Traditioneel is de halve marathon het onderdeel met de meeste deelnemers. Op
zondag 11 oktober 2015 , 0m 13:30 stonden er ook ruim 9000 lopers en loopsters op de
Veldmaarschalk Montgomerylaan aan de start. Wees ook onderdeel van dit geweldige
loopfeest en ervaar de unieke sfeer in Eindhoven.
Bus
Zoals bekend is zijn we dit jaar niet met een bus van Jogging Cub DOW naar de
marathon van Rotterdam gegaan. Daar waren verschillende redenen voor, maar de
belangrijkste reden is dat het aantal mensen wat mee wilde gaan ontzettend terugliep.
Daarom komen we nu met een alternatief.
Op 9 oktober wordt in Eindhoven de marathon van Eindhoven gelopen. Deze start om
10:00 ’s ochtends en dat zou betekenen dat we heel erg vroeg moeten vertrekken uit
Terneuzen.
Daarom hebben we nu gekozen om (bij voldoende deelnemers) naar de halve
marathon van Eindhoven te gaan. Deze loopt om 13:30 en we denken daarmee
meer mensen enthousiast te kunnen maken dan wanneer we voor de hele
marathon gaan.
Vertrektijden/opstapplaatsen
09:15 : Vertrek op de parkeerplaats bij de hoofdpoort van Dow Terneuzen (NL).
09:30 : Terneuzen, bij bushalte aan de vijver naast verzorgingstehuis "de Blide", Guido
Gazellelaan, Terneuzen
09:45 : bij de parkeerplaats van meubelzaak Pot, Nieuwendijk 98, Axel (NL)
10:05 : bij de OLV Kapel op de N60 (Gentsevaart) in Kapellebrug (NL)
Kosten: € 15,- per persoon, Joggingclub leden die meelopen : gratis
Zie voor meer info en de mogelijk om in te schrijven voor de bus :
www.joggingclubdow.nl

