
Wij komen aan uw deur voorbij! 
Hoe meer volk op straat, hoe meer plezier! 

18 augustus 2018  

Jumbo Run   

 

JUMBO RUN? WAT IS DAT NU WEER? 
 150  zijspannen of trikes met rijders uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en 

Engeland, elk met een persoon met beperking als passagier.  
 Alles draait hier om de vriendschap tussen motorijder en passagier. Sommigen 

onder hen rijden al meer dan 40 jaar samen!  
 Deze run is de grootste en oudste run van België.  
 Elk jaar kiezen we een gemeente of stad uit waar we pauzeren en waar 

vriendschapsbanden worden versterkt: dit jaar gaan we naar Eernegem 

48STE EDITIE: WIJ HOUDEN VAN LEVEN IN DE BROUWERIJ! 
U woont aan het parcours waar de karavaan? Ja, want u ontving deze flyer. 
 Wij houden van vlaggen … 
 Wij houden van mensen in de gekste outfits … 
 Wij houden van veel mensen op straat die komen zwaaien en genieten 

van de mooie karavaan … 
 Wij houden van olifanten, want die staat centraal in de Jumbo Run! 
 Wij houden van muziek langs straat: bombardon of fluit, het maakt niet uit! 
 Wij houden van allerlei leuke opvallende dingen: een reus op zolder? Haal hem uit.  

Kom dus zwaaien, toeteren, gek doen! Maak er een volksfeest van met buren, 
gesterkt door een natje en een droogje of schiet in actie met je jeugdbeweging… 

IN RUIL VERDIENT U ...  
het enthousiasme van de motorijder en passagier op hun rit der vriendschap.  

VRAGEN? INFO? 
Patsy Verheylesonne -  verantwoordelijke Jumbo Run – Dominiek Savio 
Patsy.verheylesonne@dominiek-savio.be | T: 0479 77 06 87 vanaf 6 augustus 

mailto:Patsy.verheylesonne@dominiek-savio.be


Gits 10:00 Koolskampstraat | Stationstraat | Nieuwplaats | Torhoutstraat  Grijspeerdstraat 
Leenbosstraat 

Hooglede 10:06 Driewegenstraat | Amersveldestraat 

Handzame 10:21 Groenestraat | Kronevoordestraat | Handzameplein | Handzamestraat  
Spondestraat | Edewallestraat | Werkenstraat 

Werken 10:33 Werkenplein | Vladslostraat 

Vladslo 10:36 Werkenstraat | Kortewildestraat | Wikkelaarsstraat | Houtlandstraat | Brugse 
Heerweg 

De Moker 10:50 Brugse Heriweg | Pottebezemstraat | Lekestraat | Catstraat 

Koekelare 10:55 Oostmeetstraat | Noordomstraat | Moerestraat | Ringlaan  Belhuttelaan 
Eikendreef | Swystal | Ichtegemstraat 

Ichtegem 11:02 Koekelarestraat | Markt | Engelstraat | Zuidstraat | Mitswegestraat  
Zedelgemsesteenweg | Aartrijkestraat | Daliastraat | Kuiperbos  

Eernegem 11:30 Stokerijstraat | Stationstraat | Westkerkestraat| sGravendriesschelaan 
Streulestraat | Bekegemstraat | Zeeweg  Schipleedstraat | Doornhoekstraat  
Dorpstraat | Watervallestraat Vaartstraat 

Oudenburg 11:37 Bourgognestraat 

Eernegem 11:39 Westkerkestraat | Aartrijkestraat | Leliestraat | Achterstraat Bruggestraat  
Sportcentrum 

Eernegem 17:00 Sportcentrum | Achterstraat | Bruggestraat | Westkerkestraat  Hoogweg  
Julien Boedtslaan | Kerkhofstraat | Ferdinand Depuydtlaan | Stationstraat  
Halve Bareel | Leugenboomstraat Moerdijkestraat | Sint-Bertinuslaan 
Koekelarestraat 

Koekelare 17:18 Ichtegemstraat | Belhuttelaan | Kortemarkstraat 

Kortemark 17:24 Koekelarestraat | Pereboomstraat | Waterhoenstraat | Koutermolenstraat 
Sneppestraat | Handzamestraat | Wilgenlaan Stationstraat | Nieuwstraat 
Lichterveldestraat | Gitsstraat 

Torhout 17:40 Kortemark -Ellestraat 

Gits 17:42 Grijspeerdstraat | Singellaan | Stationstraat | Koolskampstraat 

Gits 17:53 Dominiek Savio 
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