17 - Augustus 2021

Activiteitenkalender 2021.
Zondag 29 augustus 2021: Busreis Luik.
Deelnemers ontvangen info via e-mail van Louis Hufkens.

Zondag 10 oktober 2021: Monumentenloop
Helpers gevraagd! Meer info in deze nieuwsbrief.

Woensdag 10 november 2021: Gezellig samenzijn en
algemene vergadering.
Meer info later.

november 2021: Busreis Geldrop (NL).
Nog geen exacte datum bekend.
Meer info: https://www.tisvoorniks.nl/

Woensdag 29 december 2021: Kerstloop en -wandeling.
Meer info later.

Zaterdag 15 januari 2022: Ledenfeest.
Meer info later.

Loopkalender en criterium 2021.
Door de vele afgelastingen en de onzekere situatie die er nog steeds heerst, zal er tijdens
het seizoen 2021-2022 geen criterium zijn.
Er zijn wel punten toegekend voor deelname/helpen op de Monumentenloop 2020.
Hopelijk kunnen we volgend seizoen terug op volle toeren lopen met een rijk gevuld criterium.
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Estafetteloop 2020.
We planden in ons jubileumjaar 2020 opnieuw een estafetteloop. Corona strooide echter
roet in het eten. We verschoven onze vierdaagse daarom naar 2021. Het welbekende beestje bleek echter hardnekkig en dus moesten we weer annuleren. De gestorte bijdragen werden daarom teruggestort.
Maar ook de Kasteellopers zijn geen opgevers en dus plannen we een nieuwe poging. Hopelijk derde keer goede keer! Zodra we meer weten wordt de inschrijving terug opengesteld voor alle leden.
Meer info volgt dus nog.

Helpers gevraagd voor 26e Monumentenloop.
We hopen dat we ook dit jaar de Monumentenloop kunnen laten doorgaan.
Hiervoor hebben we JOUW hulp nodig!
Zoals je allicht al wel weet, organiseren we met onze club op zondag 10 oktober 2021 onze 26ste Monumentenloop. In deze nog altijd wat onzekere tijden is een evenement op poten zetten nog moeilijker dan anders. We weten immers niet hoe de situatie in oktober zal
zijn en welke richtlijnen dan eventueel nog (of terug) van kracht zullen zijn.
1 zekerheid hebben we wel: ook dit jaar zijn er sowieso helpers nodig.
We kiezen voor het hetzelfde concept als vorig jaar. Er zijn kinderlopen en een jogging
over 5km, 10km en 15km, in de bossen rond het kasteel. Start en aankomst zijn op het
sportcentrum en we gaan ook terug de samenwerking met de cafetaria van de sporthal
aan.
Wil jij even de handen uit de mouwen steken op 10/10? Laat dan zo snel mogelijk iets weten! Als jij uit eigen beweging reageert op deze nieuwsbrief (ook als je in het verleden al
hielp) bespaar je de voorzitter heel wat werkuren, waarvoor dank! Geef, indien gewenst,
ook je voorkeur van taken op.
Samen zorgen we opnieuw voor een veilige en vlotte organisatie waar we trots op zijn!

Afstand
100m
300m
1000m
5km
10km
15km

Startuur
14u
14u05
14u15
14u30
15u
15u30
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Leeftijd
1-5 (2016 en later)
6-8 (‘13, ‘14, ‘15)
9-11 (‘10, ‘11, ‘12)

26e Monumentenloop - flyer.
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Evenement of jogging in de kijker.
In deze rubriek plaatsen we af en toe een evenement of een jogging die niet in ons criterium is opgenomen. Het gaat om organisaties van leden, bevriende joggingclubs of voor het
goede doel, die we op deze manier extra in de kijker willen zetten.

Vrije loop Gielsbos - zondag 8 augustus 2021:
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Neteland Natuurloop - zaterdag 21 augustus 2021:

Bosloop/wandeling - zondag 12 september 2021:
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