15 - Juli 2020

Activiteitenkalender 2020.
Zondag 30 augustus 2020: Ontbijtjogging.
Inschrijving en info in deze nieuwsbrief.

Zondag 11 oktober 2020: Monumentenloop
Meer info in deze nieuwsbrief.
Aangepaste editie en speciale maatregelen tegen COVID-19!

Vrijdag 13 november 2020: Gezellig samenzijn en
algemene vergadering.
Meer info later.

Zondag 29 november 2020: Busreis Geldrop (NL).
- 7u30 stipt vertrek parking Bibliotheek: Nieuwstraat 15, 2290 Vorselaar.
- Aankomst Geldrop voorzien ±9u00.
- Vertrek terug naar Vorselaar om 16u30.

Meer info later en op: https://www.tisvoorniks.nl/
Nog geen zekerheid dat deze doorgaat.
Info volgt in september op hun website.

Zondag 27 december 20120: Kerstloop en -wandeling.
Meer info later.

Zaterdag 23 januari 2021: Ledenfeest.
Meer info later.
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Loopkalender en criterium 2020.
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 2020 zal bestaan uit 25 organisaties.
Er is een puntensysteem voor deelname aan organisaties uit het criterium of bij hulp van
eigen organisaties. Verdere details hierover kan je terugvinden in nieuwsbrief 4.

Door COVID-19 zijn er heel wat wedstrijden afgelast of is het onzeker of deze door zullen
gaan en onder welke voorwaarden. Je raadpleegt best tijdig de website van de organisatie
voor de laatste info. Verplichte voorinschrijving zal vermoedelijk overal van toepassing
zijn.
Doorstreepte wedstrijden in het rood zijn al zeker afgelast.
Gelopen wedstrijden:
zaterdag 4 april Zandhoven
maandag 13 april Olmen
zondag 19 april Poederlee
zondag 3 mei Wortel AVN
vrijdag 8 mei Tongerlo
zondag 17 mei Oostmalle
zondag 17 mei Luik
vrijdag 22 mei Hallaar
zaterdag 13 juni Lille
zondag 21 juni Tielen
vrijdag 26 juni Vorselaar

Kastelenloop
Paasjogging
Mollenjogging
Ochtendjogging
Dwars door de abdij
Parel der Kempen
Beer Lovers’ Marathon (busreis)
Averegtenjogging
Krawatenjogging
Herentals – Tielen
Kardinaalsjogging

Komende wedstrijden:
vrijdag 24 juli Herentals
zaterdag 1 augustus Gierle
vrijdag 7 augustus Herselt
zaterdag 22 augustus Herentals
vrijdag 28 augustus Wortel
zondag 6 september Lichtaart
zondag 11 oktober Vorselaar
zondag 18 oktober Oud-Turnhout
zondag 1 november Gierle
zaterdag 7 november Mol
zondag 29 november Geldrop (NL)
zondag 27 december Vorselaar
zaterdag 23 januari 2021 Rijkevorsel
zondag 14 februari 2021 Lichtaart

Herentals loopt
Estafette Halve Mar. Gielsbos
Limbergjogging
Neteland Natuurloop (La Chouffe)
Landlopersjogging
Bosloop Kom op tegen kanker
Monumentenloop
Lieremanloop
Bos- en Natuurloop ‘Gielsbos’
Zilvermeerloop
’t is voor niks loop (busreis)
Kerstloop en -wandeling
ACR Veldloop
Valentijnjogging
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Ontbijtjogging 2020.
Naar jaarlijkse traditie gaat op zondag 30 augustus 2020 onze Ontbijtjogging door. Dit is
een gezamenlijke training met achteraf een uitgebreid ontbijt in buffetvorm.
Wie mee komt joggen wordt om 8u aan het sportcentrum verwacht.
Het ontbijt is om 9u30 in de Lentehei, Lenteheide 10, 2200 Herentals.
Er is een gezamenlijk vertrek met de fiets voorzien voor wie graag in groep meerijdt naar
de Lentehei. Vertrek om 9u15 aan de fietsrekken van het sportcentrum.
We willen graag vragen om zowel tijdens het joggen als tijdens het ontbijt de dan geldende
Corona maatregelen in acht te nemen.
We weten nog niet welke richtlijnen er in de Lentehei te volgen zijn, maar indien er speciale voorzieningen dienen genomen te worden dan zullen we dit tijdig aan de deelnemers
laten weten via e-mail.
Deelnameprijs: - €10 voor leden en €5 voor kinderen <12 jaar van leden. Gratis voor
kinderen <5 jaar van leden.
- Partners en kinderen >12 jaar van leden betalen €22.
Inschrijven: Door te betalen op rekening 979-1717396-16 voor 16 augustus, met
vermelding van naam en het aantal personen.
Betaald is ingeschreven.

Love Peace Pride Run 2020 - Jill Wuyts
Hoi iedereen.
Ik neem van 25 juli tot en met 2 augustus deel aan de Virtual Pride Running Tour. Voor mij
als transgender heeft dat een bijzondere betekenis, een dik jaar geleden gebeurde 1 van
mijn allereerste outing tijdens een loopje in de kasteeldreef. Het is dan ook een run die ik
graag met veel mensen wil doen of zoals de organisatie het zelf omschrijft: "9 dagen lang
met elkaar en voor elkaar. Wees trots op wie je bent en vier onze individuele vrijheid met
iedereen!".
Concreet: Ik wil op vrijdag 31 juli een volledige marathon lopen. Om 16:15 vertrek ik aan
de sporthal de dreef voor een eerste lus van 16km. Dan om 18u de tweede lus van 14km en
om 20u ga ik de laatste 12km lopen langs de gewone rondjes van het trainingsparcours
door de dreef (±4). Iedereen mag meelopen. Kies gerust waar je wil inpikken, voor een
volledige lus of 1 van de laatste rondjes. Het staat in het teken van Love and Pride, dus doe
gerust iets in regenboogkleuren aan maar wees vooral jezelf. Hopelijk kan ik veel vrienden
verwelkomen en 1 ding is
niet veranderd na reeds 7
maanden op hormonen: de
kans dat ik achteraf ene
drink is redelijk groot.
Groetjes,
Jill Wuyts
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25e Monumentenloop 11/10/2020 - Aangepaste editie.
We hebben JOUW hulp nodig!
Zoals je allicht al wel weet, organiseren we met onze club op zondag 11 oktober 2020 onze 25ste Monumentenloop. Een speciale editie! Niet alleen omdat het de 25ste keer is,
maar vooral ook door COVID-19.
Om te kunnen voldoen aan al de nodige richtlijnen is het nodig om het een en ander aan te
passen. Zo zal er enkel een jogging van 5km, 10km en 15km zijn in en rond de dreef, en
zal voorinschrijving verplicht zijn. We zijn de laatste maatregelen nog aan het bekijken en
zullen deze zo snel mogelijk via de website ook communiceren.
Uiteraard hebben we ook dit jaar helpers nodig. Omwille van de organisatorische aanpassingen zullen de helperstaken er ook wat anders uitzien. Zo zullen we meer garçons nodig
hebben, maar veel minder seingevers. Ook zal het volgens de huidige regelgeving nodig
zijn dat de helpers een mondmasker dragen.
Schrikt dit je niet af en wil je ook even de handen uit de mouwen steken op 11/10? Laat
het ons dan zo snel mogelijk weten. Dat kan via reactie op deze nieuwsbrief of door iemand van het bestuur aan te spreken.
Samen gaan we zorgen voor een veilige en vlotte organisatie waar we trots op zijn!

5

