Directeur Carlos De Rock van De Zonnetuin zet het op een lopen voor het goede doel

“Een uur volhouden op de Hartrun”

Sint Kruis – Directeur Carlos De
rock van basisschool De Zonnetuin
heeft het op een lopen gezet! De
man wil kost wat kost op 1 en 2
juni deelnemen aan de Hartrun, die
georganiseerd wordt door het
oudercomité van zijn school. Elke
dinsdagavond verschijnt de
directeur nu in sporttenue om
samen met enkele ouders een
uurtje te joggen………

Ziekenhuisclowns
Hij doet hier nu ook een warme
oproep om mensen uit de buurt
aan te sporen om mee te trainen,
want de Hartrun loopt ten voordele
van de Ziekenhuisclowns.”We
verzamelen, elke dinsdag om 19 u
an de school om onder begeleiding
van Filip Gallez en Kathleen Nowé
in de buurt van het Paalbos te
lopen”., vertelt Carlos De Rock.
Dinsdag waren wij al met 35 man!
We bouwen langzaam op en mijn
bedoeling is om op de Hartrun
minstens één uur te kunnen lopen.

Ook Harry Van Barneveld, Miek Vyncke en Luc Van Lierde lopen de Hartrun mee.
En zelfs sportschepen Annick Lambrecht heeft beloofd om te komen lopen. De
mensen van het oudercomité hebben de leerkrachten warm gemaakt om hun
loopschoenen aan te trekken : zij zijn deze week gestart met hun eerste
looptraining. Maar we zoeken nog meer scholen en groepen. Filip Gallez slaagde
eral in om de leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs uit het Paalbos naar
hier te halen. Ook in de legerkazerne van Sijsele en in de Peterseliestraat in
Brugge kreeg hij positief nieuws. Ik hoop tegen 1 juni enkele kilo’s te vermageren
en dus fit te zijn voor de loop ! Ook aan animatie zal het niet ontbreken. Op
vrijdagavond is er muziek en zaterdagmorgen verwachtenwe Tonya voor een
sessie aerobics…..”, besluit directeur De Rock.
(Stefaan Reuse)

