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Kalender juli/augustus
6-7/7
14/7
24/7
28/7

10.00
18.30
13.30

Brussel
Beveren
Beveren
Sint-Niklaas

BK AC
Speedwerpkamp-Powerrr mtg
Memorial Jo Porteman
Meerkamp
(jeugd)

17/8
22/8
22-26/8

18.00

Sint-Niklaas
Beveren
Beveren

WDK
Beverse 5-Mijl
Beverse Feesten

(jeugd)

1/9

13.30

Beveren

WDK

(jeugd)

Tijdens de vakantie is het secretariaat op vrijdag gesloten.
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Info algemeen
Traditioneel kan u ons op de Beverse Feesten weer vinden in de Hel. Onze dranktent staat
op de Markt achter de bushalte en is alle dagen van de Beverse Feesten geopend (van
woensdag 22 augustus t.e.m. zondag 26 augustus).
Op woensdag 22 augustus organiseren wij ondertussen voor de negende maal de
Beverse 5 Mijl op en rond de Markt in Beveren.
Wie wil kan ook 1 Mijl lopen of met een aflossingsteam 5 x 1 Mijl lopen.
Voor de jeugd is er een aparte wedstrijd voorzien.
Leden zullen gratis kunnen voorinschrijven via onze website (www.volh.be)
Op donderdagmiddag (23 augustus) tappen en bedienen wij al even traditioneel in de
grote tent tijdens de seniorenmiddag. Omdat dit op een weekdag in de namiddag is,
hebben we al een aantal jaren de nodige moeite om mensen te vinden voor de bediening.
Wie zou willen komen helpen zouden wij zeer dankbaar zijn en mag dit laten weten
via voorzitter@volbe.be.
Dit jaar nemen wij ter promotie van onze club (en dan vooral voor de jeugdwerking)
opnieuw deel aan de Olympische Straat op zondagmiddag 26 augustus.
Op de N70 naast de Hel zal je kunnen sprinten, werpen en springen.
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Info verbouwing
Zoals reeds aangekondigd, zullen de werkzaamheden voor onze nieuwe infrastructuur
starten op 16 augustus na het bouwverlof in het Gentse (de aannemer is van Ledegem).
In de volgende weken staan er nog wat verhuisactiviteiten op onze agenda. Als je nog
graag een handje toesteekt, laat het ons weten.
Begin juli hebben we onze eerste vergadering met de aannemer. Op deze vergadering gaan
we de inrichting van de werfzone bespreken.
Ondertussen is er ook bij de gemeente een projectleidster aangeduid voor de opvolging
van het bouwproject. Dat maakt het voor ons wat makkelijker voor de communicatie.
We zorgen ervoor dat tegen de aanvang van de werken alle tijdelijke maatregelen klaar zijn
(douches, kabines, kantine, …).
Verder praktische info volgt later, kort bij de start van de werken.
Met sportieve groeten,
Danny Noppe
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Info jeugd
In tegenstelling tot vele andere sporten, kent atletiek geen zomerstop.
Ook niet bij de jeugd.
Dat betekent dat wij in juli en augustus gewoon verder trainen op woensdag en vrijdag,
behalve op woensdag 11 juli (Vlaamse feestdag), woensdag 15 augustus (OLV-Hemelvaart),
vrijdag 17 augustus (WDK-meeting te Sint-Niklaas), woensdag 22 augustus (Beverse 5 mijl)
en vrijdag 24 augustus (avondmarkt Beverse Feesten).

