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Activiteitenkalender 2021. 

Woensdag 10 november 2021: Gezellig samenzijn en  

algemene vergadering. 

Agenda + inschrijving en info in deze nieuwsbrief . 

Woensdag 29 december 2021: Kerstloop en -wandeling. 

Helpers gevraagd! Meer info later. 

Zaterdag 15 januari 2022: Ledenfeest. 

Meer info later. 

Grote dank aan alle helpers op de Monumentenloop 2021! 

Een staande ovatie voor al onze helpers! 

 

Zonder hen was het ons niet gelukt om alweer een vlotte organisatie af te leveren. 

De Monumentenloop en de Kerstloop- en wandeling zijn de 2 belangrijkste activiteiten om 

onze club uit te dragen en inkomsten te verwerven. Deze inkomsten zijn nodig om clubac-

tiviteiten en kledij te kunnen aanbieden aan goedkoper tarief.  

 

Een grote dankjewel dus, aan iedereen die dit mee mogelijk maakte! 

Zondag 28 november 2021: Busreis Geldrop (NL). 
Inschrijving en info onder voorbehoud in deze nieuwsbrief. 

Meer info: https://www.tisvoorniks.nl/ 

https://www.tisvoorniks.nl/
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We hopen dat we dit jaar de Kerstloop en -wandeling kunnen laten doorgaan. 

Hiervoor hebben we JOUW hulp nodig! 

 

Zoals je allicht al wel weet, organiseren we met onze club op woensdag 29 december 2021 onze 16ste 

Kerstloop en -wandeling. 

 

We kiezen voor het hetzelfde concept als vorige jaren. Een loop/wandeling over 5km, 10km en 15km, 

met inschrijvingen en vrije start aan de kantine van OG Vorselaar. 

 

Wil jij even de handen uit de mouwen steken op 29/12? 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! 

Helpers gevraagd voor 16e Kerstloop en -wandeling. 

Algemene vergadering + gezellig samenzijn - 10 november 2021. 

Dit jaar koppelen we het nuttige aan het aangename en doen we de algemene vergadering en het gezellig 

samenzijn op dezelfde dag. We voorzien een natje en een droogje (tapas). Om te weten hoeveel we moe-

ten bestellen, vragen we om voor vrijdag 5 november je aanwezigheid te bevestigen door een e-mail 

te sturen naar dekasteellopers@gmail.com met vermelding van de namen. We hopen zoveel mogelijk 

leden te verwelkomen! 

 

Locatie: 

- Buurthuis, Oostakker 16, 2290 Vorselaar. 

 

Algemene vergadering: 

- 19u30 gaan de deuren open. 19u45 start vergadering. 

- agendapunten: 

 financieel verslag 2019 + 2020 

 vrijwilligers gezocht voor “promoteam” (helpers voor mee verspreiden flyers en plaatsen banner  

      ML/KLW + eventueel vast promoteam) 

 Trainingen nieuw leven in blazen / aantrekkelijker maken 

 Info bestellen kledij + pasdagen 

 Nieuw bloed voor bestuur: er is nog steeds een functie als bestuurslid vacant + Herverkiezing  

      voorzitter, secretaris & Penningmeester. Eventuele nieuwe kandidaten mogen zich aanmelden 

      via e-mail naar dekasteellopers@gmail.com voor vrijdag 5 november. De huidige voorzitter,  

      secretaris en penningmeester stellen zich herverkiesbaar. 

 Vragen, opmerkingen of suggesties vanuit de leden 

 

Gezellig samenzijn: 

- Aansluitend aan de algemene vergadering met einde om 23u30 

- Er is tapas voorzien om de kleine honger nog te stillen 

Bestelling kledij 2022. 

Begin 2022 zal er opnieuw de mogelijkheid zijn om clubkledij te bestellen. We bekijken of het ook deze 

keer mogelijk is om 2 pasdagen te voorzien. 

Meer info volgt tijdens de algemene vergadering en via de volgende nieuwsbrief. 

mailto:dekasteellopers@gmail.com
mailto:dekasteellopers@gmail.com
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Het heeft even geduurd maar nu is het zover. De 21e ‘T Is Voor Niks inschrijvingen zijn 

geopend! 

Deze gaat normaal door op zondag 28 november 2021. Het laatste definitief besluit wordt 

eerdaags verwacht. 

Vorige editie (2019) hebben we de wisseltrofee “Lucas Klamer” mee naar huis gebracht, 

en dit jaar zouden wij hem met een volle bus terug willen bezorgen. 

Er wacht ons weer een warm onthaal door onze Nederlandse vrienden in Geldrop! 

Wil jij er ook bij zijn op een van de mooiste natuurlopen en wandelingen van de lage lan-

den? 

Inschrijven: 

Graag snel jouw reactie voor 1 november door een e-mail te sturen naar 

louis.hufkens@hotmail.com  met de volgende gegevens: 

1) Lopen of Wandelen 

2) Afstand 

3) Naam en adres 

4) Geslacht 

5) Geboortedatum 

6) E-mailadres 

en het bedrag van €5 voor leden of €10 voor niet-leden over te schrijven op BE 72 9791 

7173 9616, met vermelding van naam + busreis Geldrop. 

 

Afstanden en starttijden onder voorbehoud, in afwachting van goedkeuring evene-

ment: 

      Lopers:     Wandelaars: 

6km - 10km - 15km:  11u00     7u30 tot 10u30 

21km - 30km - 42.5km:  10u00     7u30 tot 8u30 

(Tijdwaarneming stopt om 15u00)  

 

Prijs: 

Het evenement zelf is gratis (zoals de naam al doet vermoeden). Voor de bus vragen we 

een bijdrage van €5 voor leden en €10 voor niet-leden. 

 

Info Busreis: 

De bus vertrekt stipt om 7u30 aan de bibliotheek van Vorselaar, Nieuwstraat 15. Graag 

verzamelen om 7u15 voor een vlot vertrek. De aankomst in Geldrop is dan voorzien rond 

9u00. Het vertrek terug naar Vorselaar is voorzien om 16u30. 

 

Info evenement: 

Er wordt gewandeld/gelopen door de Geldropse natuur. Een mooi afgepijld, gevarieerd 

parcours, voor 95% onverhard,  met afwisselend bos, hei en weidse zichten. 

Geschikt voor ieder lid van de Kasteellopers: jong of oud, loper of wandelaar, korte of lan-

ge afstand. Iedereen vindt er zijn gading in. Een klassieker onder de wandelaars en lopers 

van Nederland, maar ook voor de vele Belgische deelnemers. 

Inschrijving + info busreis Geldrop - 28 november 2021. 

mailto:louis.hufkens@hotmail.com
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In deze rubriek plaatsen we af en toe een evenement of een jogging die niet in ons criteri-

um 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. 

 

Bos- en Natuurloop - zondag 7 november 2021: 

 

 

Evenement of jogging in de kijker. 
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Hetric Crossduathlon - zondag 7 november 2021: 
 

 


