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LEGENDE:
Wanneer
INDOOR
Zondag 17/03 te Hoboken
Start om 10u00
DIVERSEN
Zaterdag 16/03
Vrijdag 29/03
Aanwezig om 17u40 !
Zaterdag 30/03
ZONDAGTRAININGEN
Vergeet je spikes niet!

= ZONDAGTRAINING

Indoor
Hoboken

Klusjesdag

= GEEN TRAINING

Wat

Wie

Hoboken - Finale Superkrack
www.haki-team.be

BEN - MIN

Jeugddag Gent – EEN LEUKE INTERACTIEVE
ATLETIEKDAG, vertrek om 8u parking voetbal
Net-echt-meeting tijdens de trainingsuren
Kennismaking wedstrijd zomerseizoen
Klusjesdag – Allerlei klusjes die uitgevoed
moeten worden

Ingeschrevenen
IEDEREEN
IEDEREEN

JEUGDDAG GENT - 16 maart
De auto’s vertrekken 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 : Lieselot Ringoot – 0495/65.07.36
NET-ECHT-MEETING - 29 maart
Jullie herinneren zich waarschijnlijk de "net-echt-cross" nog wel voor de start van het winterseizoen. Wel nu doen
we eigenlijk net hetzelfde, maar dan op de piste. Op deze manier geven we onze atleten de kans om eens kennis
maken met hoe een wedstrijd er tijdens het zomerseizoen uit ziet. We laten jullie eens proeven van een
werpnummer, springnummer en loopnummer.
We vragen iedereen aanwezig te zijn tegen 17u40 zodat er tijd is om het wedstrijdkaartje in te vullen. Het einde
wordt voorzien rond 19u30. Voor onze kangoeroes en benjamins zal de training dus ietsje langer duren dan normaal.
Doe zeker je wedstrijdtruitje aan...want het is net echt!!
KLUSJESDAG - 30 maart
Tussen 9 uur en 10 uur zal er gestart worden aan allerlei klusjes die uitgevoerd moeten worden. Goten uitkuisen,
inkruid wieden, plat dak ontbladeren, het secretariaat langs buiten schilderen, materiaalhok herindelen, ….
Indien je bereid bent om een handje te komen toesteken, laat dit dan weten aan te toog.
AANPASSING TRAININGSUREN - START ZOMERSEIZOEN
Op woensdag 27 maart gaat het zomerseizoen van start. Gedurende deze periode zullen pupillen en miniemen
trainen tot 19u30 ipv tot 19u15.
JEUGDWEEKEND - 19 april tem 21 april
Er zijn nog enkele plaatsjes, daarom kan je nog inschrijven tem vrijdag 15 maart. Diegenen die ingeschreven zijn,
zullen deze maand meer info krijgen.
BEKER VAN VLAANDEREN PUP EN MIN
Mocht de vraag tot deelname niet terecht gekomen zijn, dan neem je best met hen contact op, waarschijnlijk
beschikken ze dan niet over het juiste e-mailadres. Op 27 april is het aan de meisjes (Bornem) en op 28 april aan de
jongens (Hamme). Heb je interesse, twijfel niet, iedereen is van tel in het team !
HELPERS
Op zaterdag 27 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 uitgenodigd om naar onze jaarlijkse dank-u-wel receptie te komen.
VEILIG VERKEER
Het bestuur vraagt om er op te letten dat je niet dubbel parkeert op de straat en de snelheid te matigen. Dit voor de
veiligheid van je eigen kind en dat van anderen.
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.)

