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Activiteitenkalender 2019. 

Vrijdag 15 november 2019: Gezellig samenzijn. 

 

= Kaas- en wijnavond. Meer info later. 

Zondag 24 november 2019: Busreis Geldrop (NL). 

 

- 7u30 stipt vertrek parking Bibliotheek: Nieuwstraat 15, 2290 Vorselaar. 
- Aankomst Geldrop voorzien ±9u00. 
- Vertrek terug naar Vorselaar om 16u30. 
 

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

Zaterdag 28 december 2019: Kerstloop en -wandeling. 

 

Meer info later. 

Zaterdag 25 januari 2020: Ledenfeest. 

 

Meer info later. 

Zondag 22 september 2019: Oriëntatiewandeling. 
 

- ±10km in kleine groepen, met start op het sportcentrum in Vorselaar. 
- Graag aanwezig om 13u15. Eerste ploeg start om 13u30. 
 

 

Meer info in deze nieuwsbrief. 

Zondag 13 oktober 2019: Monumentenloop. 
 

- Kantine OG Vorselaar, Riemenstraat 89E, 2290 Vorselaar. 
- 14u00  100m 
   14u05  300m 
   14u15  1000m 
   14u30  5km & 10km 
   14u40  19km 

 

Helpers gevraagd! Extra oproep in deze nieuwsbrief. 

https://www.tisvoorniks.nl/
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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, trach-
ten we andere clubs naar onze organisaties te krijgen. We verwachten er dus een groot aan-
tal Kasteellopers in clubkledij. Bovendien is in groep inschrijven vaak financieel voordeli-
ger. 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:                 #Kasteellopers 
zaterdag 6 april Zandhoven    Kastelenloop     volgt later 
zondag 14 april Poederlee    Mollenjogging     volgt later 
maandag 22 april Olmen    Paasjogging     volgt later 
zondag 5 mei Wortel AVN    Ochtendjogging    volgt later 
vrijdag 10 mei Tongerlo     Dwars door de abdij   volgt later 
zondag 19 mei Oostmalle    Parel der Kempen    volgt later 
vrijdag 24 mei Hallaar     Averegtenjogging    volgt later 
zondag 9 juni Luik      Beer Lovers’ Marathon (busreis) volgt later 
zaterdag 15 juni Lille     Krawatenjogging    volgt later 
zondag 23 juni Tielen     Herentals – Tielen    volgt later 
vrijdag 28 juni Vorselaar    Kardinaalsjogging    volgt later 
vrijdag 2 augustus Herentals    Herentals loopt    volgt later 
zaterdag 3 augustus Gierle    Estafette Halve Mar. Gielsbos  volgt later 
vrijdag 9 augustus Herselt    Limbergjogging    volgt later 
zaterdag 24 augustus Herentals   Neteland Natuurloop (La Chouffe) volgt later 
vrijdag 30 augustus Wortel    Landlopersjogging    volgt later 
zondag 1 september Lichtaart    Bosloop Kom op tegen kanker volgt later 
 
 
Komende wedstrijden: 
zondag 13 oktober Vorselaar    Monumentenloop 
zondag 20 oktober Oud-Turnhout   Lieremanloop 
zaterdag 2 november Mol    Zilvermeerloop 
zondag 3 november Gierle    Bos- en Natuurloop ‘Gielsbos’ 
zondag 24 november Geldrop (NL)  ’t is voor niks loop (busreis) 
zaterdag 28 december Vorselaar   Kerstloop en -wandeling 
zaterdag 25 januari 2020 Rijkevorsel  ACR Veldloop 
zondag 9 februari 2020 Lichtaart   Valentijnjogging 

Loopkalender en criterium 2019. 



4 

 

Oriëntatiewandeling 2019. 

Na 2 succesvolle edities in 2014 en 2015 wordt er na enkele jaren afwezigheid terug een 
oriëntatiewandeling georganiseerd die zal doorgaan op zondag 22 september 2019. 
Deze activiteit begint aan het sportcentrum in Vorselaar om 13u15. 
 
Het is de bedoeling dat we in kleine groepen een traject afleggen van ±10 km. De manier 
waarop we onze weg moeten zoeken is een verrassing en zal voor de start meegegeven 
worden door Urbain Lenaerts. Indien het gebruik van een instrument nodig is (zoals bij-
voorbeelde een kompas), dan zal dit voorzien worden met de nodige uitleg. 
 
Dus voor een zondagnamiddag vol plezier, kom tegen 13u30 naar het sportcentrum. Voor-
af inschrijven is niet nodig. Je mag vooraf zelf een ploeg samenstellen maar je kan ook al-
leen afkomen en daar een ploeg vormen. 
 
 
Na aankomst drinken we er ene van de clubkas! 

Helpers Monumentenloop gevraagd - 13/10/2019. 

We hebben JOUW hulp nodig! 
 
We zijn nog steeds op zoek naar helpers voor onze Monumentenloop op zondag 
13/10/2019.  
Wil ook jij even de handen uit de mouwen steken? Laat het ons dan zo snel mogelijk we-
ten via reactie op deze nieuwsbrief. 
We zoeken ook nog een handige harry (m/v/x) om onze signalisatieborden te vernieuwen. 
Heb je een beetje tijd, neem dan zeker contact op. 
 
Alvast bedankt aan alle leden die zich reeds opgaven om te helpen! 
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In deze rubriek plaatsen we af en toe een jogging die niet in ons criterium is opgenomen. 
Het gaat om organisaties van bevriende joggingclubs of voor het goede doel, die we op de-
ze manier extra in de kijker willen zetten. 

Extra jogging in de kijker. 


