
 

Nieuwsbrief jeugd: december 
 

Belangrijke data 

4 december veldloop Arac 

11 december indoor kangoeroes en benjamins 

18 december     kerstfeestje 

19 december veldloop Lilse Bergen 

 

16 januari PK veldloop Hulshout     

23 januari veldloop Herentals    

30 januari veldloop  Geel  

 

12 februari indoor pupillen en miniemen 

20 februari veldloop Lommel 

26 februari indoor kangoeroes en benjamins 

27 februari veldloop Tessenderlo 

 

6 maart  BK veldloop Brussel 

 

9 april  Beker van Vlaanderen pupillen en miniemen meisjes 

10 april  Beker van Vlaanderen pupillen en miniemen jongens 

   

 

Veldloop Arendonk 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld werd, organiseren we op zaterdag 4 december onze eigen 

jaarlijkse veldloop in het Congobos.  Hopelijk komen jullie massaal naar onze veldloop!  Zorg wel dat 

je om 10u aanwezig bent aan de scoutslokalen met je officiële nummer (als je die hebt).  

Uiteraard is dit een druk weekend voor het bestuur en vele vrijwilligers om alles op tijd rond te 

krijgen. Helpende handen zijn steeds welkom. Als jullie graag willen helpen, mag je dit nog steeds 

laten weten aan één van de jeugdtrainers. 

 

Kerstfeestje 

Op zaterdag 18 december houden we ons jaarlijks jeugdkerstfeestje.  Meer details hieromtrent krijgen 

jullie in een aparte uitnodiging.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingen in de eindejaarsperiode 

Tijdens de kerstvakantie wordt er  geen training gegeven.  Jullie kunnen genieten 

van een welverdiende kerstvakantie.   



Op dinsdag 11 januari starten we terug met onze trainingen.  Voor onze miniemen is er wel 

stabilisatietraining op vrijdag 7 januari. 

 

VELDLOOP ARAC 04/12/2021 
 
Adres     congobos 

Inschrijven   via https://www.atletiek.nu/ 
   Tot 1 december 2021 

Eerste start   10u50 (G-atleten) 

Aanwezig  kan 10u00 

   Ben 10u10 

   Pup 10u30 

   Min 10u50 

Inkomgeld :    5 € 

 

Uurschema 

 
 

https://www.atletiek.nu/


Parcours 

 
 

 

INDOORMEETING Herentals : 11/12/2021 
(enkel voor kangoeroes en benjamins) 

Adres     Bloso sportcentrum – Vorselaarsebaan 60 – 2200 Herentals 

Inschrijven   via https://www.atletiek.nu/    
Vertrek Arendonk  12u00 

Begin    13u30 (voor iedereen) 

Aanwezig   12u45 (iedereen) 

Inkomgeld     gratis 

 

Programma: 
Kangoeroes : 30m sprint – hoogspringen – stoten – 10x30m aflossing 

Benjamins : 40m hindernis – verspringen – stoten – 10x40m aflossing 

 

https://www.atletiek.nu/


 

VELDLOOP Lilse Bergen : 19/12/2021 
Adres :   Domein Lilse Bergen – Strandweg 3 – 2275 Lille 

Inschrijven   via https://www.atletiek.nu/ 

   Tot 16/12/2021    
Vertrek Arendonk  09u40 

Eerste start   11u00 (G-atleten – kangoeroes 11u10) 

Aanwezig  kan 10u10 

   Ben 10u20 

   Pup 10u40 

   Min 11u00 

Inkomgeld :    5 € 

 

Parcours en uurschema 

 

 
 

 

https://www.atletiek.nu/

