13 - December 2019

Activiteitenkalender 2019.
Zaterdag 28 december 2019: Kerstloop en -wandeling.
Meer info in deze nieuwsbrief.

Zaterdag 25 januari 2020: Ledenfeest.
Inschrijving en info in deze nieuwsbrief.
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Loopkalender en criterium 2019.
De bedoeling van deze loopkalender is om ons op bepaalde organisaties als club duidelijk
te tonen. Door ons als Kasteellopers kenbaar te maken op joggings en wedstrijden, trachten we andere clubs naar onze organisaties te krijgen. We verwachten er dus een groot aantal Kasteellopers in clubkledij. Bovendien is in groep inschrijven vaak financieel voordeliger. De editie 2019 zal bestaan uit 25 organisaties.
Vanaf het loopjaar 2018 is er een nieuw puntensysteem voor deelname aan organisaties uit
het criterium of bij hulp van eigen organisaties, ter vervanging van uitbetaling van €1 per
deelname. Verdere details hierover kan je terugvinden in nieuwsbrief 4.
Gelopen wedstrijden:
zaterdag 6 april Zandhoven
zondag 14 april Poederlee
maandag 22 april Olmen
zondag 5 mei Wortel AVN
vrijdag 10 mei Tongerlo
zondag 19 mei Oostmalle
vrijdag 24 mei Hallaar
zondag 9 juni Luik
zaterdag 15 juni Lille
zondag 23 juni Tielen
vrijdag 28 juni Vorselaar
vrijdag 2 augustus Herentals
zaterdag 3 augustus Gierle
vrijdag 9 augustus Herselt
zaterdag 24 augustus Herentals
vrijdag 30 augustus Wortel
zondag 1 september Lichtaart
zondag 13 oktober Vorselaar
zondag 20 oktober Oud-Turnhout
zondag 3 november Gierle
zaterdag 9 november Mol
zondag 24 november Geldrop (NL)

#Kasteellopers
Kastelenloop
volgt later
Mollenjogging
volgt later
Paasjogging
volgt later
Ochtendjogging
volgt later
Dwars door de abdij
volgt later
Parel der Kempen
volgt later
Averegtenjogging
volgt later
Beer Lovers’ Marathon (busreis) volgt later
Krawatenjogging
volgt later
Herentals – Tielen
volgt later
Kardinaalsjogging
volgt later
Herentals loopt
volgt later
Estafette Halve Mar. Gielsbos
volgt later
Limbergjogging
volgt later
Neteland Natuurloop (La Chouffe) volgt later
Landlopersjogging
volgt later
Bosloop Kom op tegen kanker
volgt later
Monumentenloop
volgt later
Lieremanloop
volgt later
Bos- en Natuurloop ‘Gielsbos’
volgt later
Zilvermeerloop
volgt later
’t is voor niks loop (busreis)
volgt later

Komende wedstrijden:
zaterdag 28 december Vorselaar
zaterdag 25 januari 2020 Rijkevorsel
zondag 9 februari 2020 Lichtaart

Kerstloop en -wandeling
ACR Veldloop
Valentijnjogging
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Kerstloop en -wandeling 2019.
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Inschrijving en info ledenfeest 2020.
We nodigen jou en je partner uit op ons gezellig ledenfeest, op zaterdag 25 januari in Zaal
Den Engel. Om 19u gaan de deuren open en star ten we met een aper itief. Aansluitend
zal er weer een overheerlijk menu zijn om van te smullen, met het hoofdgerecht in buffetvorm.
Na het eten gooien we de benen weer helemaal los op onze favoriete dansmuziek.
Prijs: €25 per persoon, all-in.
Inschrijven kan door het bedrag over te schrijven op BE72 9791 7173 9616 met vermelding van naam, aantal personen en eventueel het aantal vegetariërs.

Inschrijven kan tot 15/1/2020.
Vernieuwing lidmaatschap 2020.
Bij de start van een nieuw jaar wordt aan de leden gevraagd om het lidmaatschap bij de
Kasteellopers te vernieuwen. Dit gaat vanaf 1 januari 2020, zoals vorige jaren, online via
de website www.kasteellopers.be op volgende manier:
2020

2020

Het lidmaatschap is pas definitief wanneer het lidgeld is overgeschreven en het online formulier is ingevuld. Zonder ingevuld formulier kunnen we, om privacy redenen, het lidmaatschap niet aanvaarden.
Om je in te schrijven dien je een geldig e-mailadres door te geven. Dit adres wordt gebruikt om een bevestiging van je inschrijving te sturen, en zal ook dienen voor alle verdere
communicatie binnen de club. Indien je niet over een e-mailadres beschikt, gelieve dan
een e-mailadres door te geven van iemand die je de nodige info kan doorgeven.
Nieuw dit jaar is dat je bij de inschrijving kan aangeven of je een formulier van de mutualiteit wenst te ontvangen voor terugbetaling van het lidgeld, en van welke mutualiteit. Begin maart ontvang je dan automatisch via e-mail het ingevulde formulier dat je nog dient
aan te vullen met je persoonlijke gegevens en dan kan bezorgen aan je mutualiteit.
We ontvangen het lidgeld 2020 graag tussen 1 januari en 29 februari 2020.
Wens je geen lid te blijven, laat het dan weten. Dan kunnen wij onze ledenadministratie
volledig op punt stellen.
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Clubkledij 2020 - pasdagen en bestelling.
In januari is er terug de mogelijkheid om nieuwe clubkledij te passen en te bestellen. Indien je graag nieuwe of extra kledij wenst, wordt er aangeraden om ook naar de pasdagen
te komen. De loop shirts en singlets zijn qua maat een beetje gewijzigd. De mogelijkheid
tot passen is er enkel in januari en dit op de volgende dagen:
Pasdag 1 = 16/01/2020 tussen 18u30 en 20u30 aan de kleedkamers
Pasdag 2 = 21/01/2020 tussen 18u30 en 20u30 aan de kleedkamers

De bestellingen worden diezelfde dagen opgenomen, zodat we
deze zo snel mogelijk kunnen doorgeven. De verdeling van de
kledij is, bij tijdige levering, voorzien tijdens de algemene vergadering op 27/03/2020.
Net zoals de vorige keren, zal de kledij aan een voordelig tarief
zijn door tussenkomst van de sponsor en de club. Ook de verzamelde punten van het loopcriterium kunnen verzilverd worden.
De puntenstand zal later gecommuniceerd worden.
Volgende items zijn te bestellen:

running bikini top lycra dames, running singlet, running T-shirt ronde kraag (korte en lange mouwen), running body gamex lange rits, running jack tempest lange rits, running vlindershort, running short lycra, running 3/4 tight lycra, running tight lycra, running tight
winter, hoody tempest rits, jogging broek tempest.

Jaarkalender 2020.
27/03:
17/05:
21/05-24/05:
30/08:
11/10:
13/11:
29/11:
27/12:
23/01/2021:

Algemene vergadering om 19u30 in het Buurthuis.
Busreis Luik.
Estafetteloop OHHV.
Ontbijtjogging.
25e Monumentenloop.
Gezellig samenzijn om 20u00 in het Buurthuis.
Busreis Geldrop.
16e Kerstloop en -wandeling.
Ledenfeest.

Nieuwjaarsloop 2020.
Naar jaarlijkse traditie gaan een aantal Kasteellopers lopen op Nieuwjaarsdag om het nieuwe jaar al meteen sportief in te zetten. Nadien gaan ze iets drinken in 't Spieke. Iedereen is
welkom om mee te doen, of om achteraf iets mee te gaan drinken.
Woensdag 01/01/2020 om 10u30 starten ze aan het fietsenrek van de evenementenzaal om
1 toertje in de dreef te lopen. Nadien wordt er geklonken op het nieuwe jaar in 't Spieke
tussen ±11u en ±12u. Linda brengt worstenbroodjes mee, en iedereen die overschot heeft
van oudjaar mag dit ook gerust meebrengen. Het eerste drankje is op kosten van de Kasteellopers.
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Evenement in de kijker.
In deze rubriek plaatsen we af en toe een evenement. Het gaat om evenementen van leden,
die we op deze manier extra in de kijker willen zetten:
Beste toneelliefhebber(s),
Toneelgroep Oud-KLJ Vorselaar brengt de klucht ”TAXI TAXI ONLINE” van de auteur
Ray Cooney, in een regie van Staf Smolders.

De voorstellingen gaan door op vrijdag 14 en 21 februari, op zaterdag 8, 15 en 22 februari
telkens om 20u en op zondag 9 februari om 18u, in de evenementenzaal “De
Dreef” (Oostakker 1).
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar vanaf 5 januari 2020 in café Cardijn, Cardijnlaan
14, of kunnen vanaf dan gereserveerd worden bij Frans Bakelants op telefoonnummer:
014/51 68 25 (tussen 18u en 22u) of via e-mail: fransbakelants@outlook.be. Op zondag 5
januari zal u tussen 10u en 12u, in café Cardijn, uw kaarten rechtstreeks kunnen aankopen
bij bestuursleden van Oud-KLJ.
Wij hopen van harte u te mogen
verwelkomen op één van onze
voorstellingen.
Toneelgroep Oud-KLJ Vorselaar
Bezoek ons op: https://
sites.google.com/view/
toneelgroep-oud-klj-vorselaar
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