
 
 

                              

 

 

 
LEGENDE: = MAANDAGLOOPJE = ZONDAGTRAINING = GEEN TRAINING 

 

 

  

MAART 2018 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11   Indoor 
Hoboken + 

Gent 

12 13 14 15 16 17 
Jeugddag 

Gent 

18 

19 20 21 22 23 
PUP/MIN 
Tot 19u30 

24 25 

26 27 28 
PUP/MIN 
Tot 19u30 

29 30 
PUP/MIN 
Tot 19u30 

31  

Wanneer Wat Wie 

INDOOR 

Zondag 11 maart 
Start om 10u00 

Indoorwedstrijd  - Finale Superkrack 
www.haki-team.be 

BEN - MIN 

Zondag 11 maart 
Start 1000’en om 17u25 

Indoorwedstrijd - Gent 
www.krcgentatletiek.be 

PUP - MIN 

ZONDAGTRAININGEN 

Zondag 4 maart  10u – 11u30 Neem je spikes mee! PUP-MIN 

DIVERSEN  

Zaterdag 17 maart Jeugddag Gent - EEN LEUKE INTERACTIEVE 
ATLETIEKDAG, vertrek om 8u parking voetbal 

Ingeschrevenen 

MAANDAGLOOPJE 

Elke maandag Rustig duurloopje met ouders 
18u30-19u00 

MIN 



 
 

                              

 

 

JEUGDDAG GENT – 17 maart 
De bus vertrekt om 8u in het Breeven op de parking van de voetbal. Degenen die ingeschreven zijn op het blad aan 
prikbord in de kantine worden er om 7u50 verwacht in sportieve kledij, met lunchpakket, tussendoortje(s), 
drankje(s). Terugkomst in Bornem, eveneens op parking voetbal is voorzien rond 17u. 
Coördinatie jeugddag : Britt Colliers - 0498/16.06.79 

 

AANPASSING TRAININGSUREN  -  START ZOMERSEIZOEN 
Op vrijdag 23 maart gaat het zomerseizoen van start. Gedurende deze periode zullen pupillen en miniemen trainen 
tot 19u30 ipv tot 19u15.  

 

JEUGDWEEKEND – 6 april tem 8 april 
Alle plaatsen zijn volzet. Diegenen die ingeschreven zijn, zullen half maart meer info krijgen van Sigrid.  

 

BEKER VAN VLAANDEREN PUP EN MIN 
Mocht de vraag tot deelname die trainers Britt en Sigrid mailden naar miniemen en pupillen niet terecht gekomen 
zijn, dan neem je best met hen contact op, waarschijnlijk beschikken ze dan niet over het juiste e-mailadres. 
Op 21 april is het aan de meisjes in Bornem en op 22 april aan de jongens in Lokeren. Heb je interesse, twijfel niet, 
iedereen is van tel in het team ! 

 

HELPERS 
Op zaterdag 21 april organiseert onze club de Beker van Vlaanderen voor pupillen en miniemen. Hiervoor zijn we 
nog opzoek naar enkele helpers om de kampnummers te begeleiden en het bemannen van de kassa’s aan de inkom. 
Indien je graag een handje toesteekt, mag je dit melden aan de toog in de kantine of met een mailtje naar 
j_permentier@hotmail.com. Alle helpers worden persoonlijk uitgenodigd om in oktober naar onze jaarlijkse dank-u-
wel receptie te komen. 

 

KRIJG JE DIT BRIEFJE NOG NIET VIA MAIL ? 

Geef dan a.u.b. je emailadres door aan Britt Colliers (Britt_colliers@hotmail.com) met vermelding van je naam en 

geboortejaar. (Ookal heb je reeds je e-mailadres opgegeven bij inschrijving, er sluipt al snel een foutje in waardoor wij 

je vaak alsnog niet kunnen bereiken.) 
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