16 - September 2020

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

Vrijdag 13 november 2020: Gezellig samenzijn en
algemene vergadering.
Meer info en inschrijving in deze nieuwsbrief.

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

Zaterdag 23 januari 2021: Ledenfeest.
Meer info later.

Gezellig samenzijn en Algemene vergadering.
Eind maart zou normaal gezien onze jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden.
Maar, zoals iedereen weet, gooide corona roet in het eten.
Ook vandaag overheerst nog steeds de onzekerheid rond ons sociaal leven en zeker wat
betreft kleine en grote evenementen. 100% garantie kunnen we dus op dit moment nog
niet geven dat ons gezellig samenzijn kan doorgaan, maar hou alvast vrijdag 13 november
vrij!
We combineren die avond het gezellig samenzijn met de algemene vergadering. Alle leden
zijn welkom vanaf 19u30. We starten graag om 20u.
Locatie: Buurthuis, Oostakker 16, 2290 Vorselaar.
Om te weten hoeveel personen aanwezig zullen zijn, vragen we voor 1 november in te
schrijven. Dit doe je door de na(a)m(en) te mailen naar dekasteelloper s@gmail.com.
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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
vrijdag 24 juli Herentals
zaterdag 1 augustus Gierle
vrijdag 7 augustus Herselt
zaterdag 22 augustus Herentals
vrijdag 28 augustus Wortel

Kastelenloop
Paasjogging
Mollenjogging
Ochtendjogging
Dwars door de abdij
Parel der Kempen
Beer Lovers’ Marathon (busreis)
Averegtenjogging
Krawatenjogging
Herentals – Tielen
Kardinaalsjogging
Herentals loopt
Estafette Halve Mar. Gielsbos
Limbergjogging
Neteland Natuurloop (La Chouffe)
Landlopersjogging

Komende wedstrijden:
26/09 - 04/10 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

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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Helpers gevraagd voor 25e Monumentenloop.
In 2020 is alles een beetje anders. De coronaperikelen dwingen ons ertoe om ook onze
25ste Monumentenloop anders te organiseren. Het zal een vereenvoudigde formule zijn,
met enkel kinderlopen en een jogging over 5km, 10km en 15km (1, 2 of 3 ronden in en
rond het kasteeldomein).
Afstand
100m
300m
1000m
5km
10km
15km

Startuur
14u
14u05
14u15
14u30 (en 14u35)
15u (en 15u05)
15u30 (en 15u35)

Leeftijd
1-5 (2015 en later)
6-8 (‘12, ‘13, ‘14)
9-11 (‘09, ‘10, ‘11)

Er wordt dit jaar enkel gewerkt met voorinschrijvingen. Het aantal deelnemers is beperkt
tot 100 per afstand en indien nodig wordt er gestart in 2 groepen van maximum 50 lopers.
Er zijn geen sporttasbewaking, kleedkamers en douches. De deelnemers krijgen hun prijs
direct na aankomst. Mensen moeten dus enkel in de kantine komen voor een drankje en
een eventueel toiletbezoek. De kantine is ingericht volgens de huidige normen, wat betekent dat er binnen maximum 100 personen tegelijk aanwezig mogen zijn.
We willen als bestuur alles op alles zetten om de Monumentenloop toch te kunnen laten
doorgaan. Uiteraard hebben we niet alles in de hand, dus 100% garantie kunnen we niet
geven. Een zekerheid is wel dat we ook voor deze editie weer helpende handen nodig hebben. De taken zien er echter wat anders uit dan normaal. Zo hebben we minder seingevers
en mensen voor de inschrijvingen nodig. Wel hebben we nood aan extra garçons en moeten we ook mensen voorzien die toezien op de coronamaatregelen (vooral in- en uitstroom
in de kantine monitoren, drukte aan start en aankomst in het oog houden,...).
We willen het onze garçons zo gemakkelijk mogelijk maken, door te werken met invulblaadjes die de mensen zelf kunnen invullen. Net zoals andere jaren wordt er betaald met
jetons, waardoor het rekenwerk tot een minimum beperkt blijft. ;-)

We kregen al van enkele mensen de bevestiging dat ze
willen helpen, waarvoor dank! Heb jij die dag ook een
momentje vrij? Laat het ons zo snel mogelijk weten
en vermeld er eventueel bij wat je wel/niet ziet zitten
om te doen en wanneer je beschikbaar bent die dag.
Alvast bedankt!
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25e Monumentenloop - Aangepaste flyer.
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1e Virtuele bosloop en wandeling - Kom Op Tegen Kanker.
“DOE MEE!”
Virtueel mee vechten tegen *KANKER* van 26 september t.e.m. 4 oktober! Dit kan al
lopend, wandelend, fietsend of ... . DOE IETS GEKS! Doe iets alleen, met twee of misschien wel met de kinderen.
Na de donatie van slechts 5€, rechtstreeks voor KOTK, ontvang je uw deelnemingsbewijs.
Maak een leuke foto of selfie en ontvang zo de prachtige “Finisher Medaille”.
Help de VECHTERS tegen KANKER op deze sportieve manier!

Een EXTRAATJE voor deelnemers uit de streek die wensen hun “MOVE” te doen op zowaar 2 afgepeilde parcours. Deze gaan we maken tegen 26 september aan de camping Floreal, Herentalsesteenweg 64 in Lichtaart”. Deze kunnen vrij worden gewandeld/gelopen
(op het originele parcours) in en door de Kempische bossen rond de Floreal.

Deelname via deze link! (CTRL + klikken)
De routes worden aangegeven door de witte pijlen “Kom Op Tegen Kanker”, welke aanwezig zijn vanaf 26 september t.e.m. 4 oktober. Deze zijn duidelijk te volgen over 6km of
9km. Er is geen bevoorrading onderweg!
Vertrek/aankomst: Herentalsesteenweg 64, 2460 Lichtaart (Floreal Kempen).
Wandel, loop, fiets of doe iets geks, waar dan ook! KOM UIT UW KOT voor de ondersteuning van kankeronderzoek en de “Vechters tegen KANKER”!
Team Bosloop
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