
 

Nieuwsbrief 69- 15 november 2017 

De 69e Nieuwsbrief, het zou tijd worden ook. Niet dat we stilgezeten hebben, maar het is 

ook zo dat we als ’t Veerke net als echte topsporters op zijn tijd willen pieken. Zij, die ons 
kennen, weten dat we na de triathlon altijd een flinke zomerpauze inlassen.  

Maar we zitten weer in onze organisatie modus. En wij niet alleen. Veel 
triathlonorganisaties maken zich op voor een ongetwijfeld boeiend seizoen 2018. Ons 34e 
al weer. En daarmee horen we toch wel tot de ‘sterkeren’.  

Veel triatleten vroegen ons de afgelopen weken al: wanneer kan ik nou inschrijven? Eén 
topper heeft zich al gemeld: Youri Severin wil per se meedoen in Gastel. De voormalig 
landskampioen stond niet eerder aan de start. Met hem zullen weer vele namen volgen. 
Op 25 november opent de inschrijving voor de 34e Verwer & Janssentriathlon. Goede 
traditie geworden om dat te combineren met de Hart van Gastel Heerlijk Avondjeloop. 
Gaan we weer alle records breken en zitten we nog sneller vol dan afgelopen jaar? Het 
kan vanaf dan via www.ntbinschrijvingen.nl of via onze eigen site, www.tveerke.nl 

Stoomboot, foodtrucks en Hart van Gastel Heerlijk Avondjeloop 

 
In vier jaar tijd is de Hart van Gastel Heerlijk Avondjeloop ook vaste waarde geworden op 

onze evenementenkalender. De Stichting Bijzondere Activiteiten (SBA) en de Gastelse 

http://www.ntbinschrijvingen.nl/
http://www.tveerke.nl/


Ondernemers Vereniging vormen de opmaat naar het heerlijk avondje van 25 november. 

SBA pakt de intocht verfrissend aan met voor het eerst een intocht per stoomboot en 
aanmeren op de plek waar jullie als triatleten ook in en uit het water gaan/komen. 

Het programma:  
14.30 uur aankomst Sint Nicolaas en gevolg met stoomboot bij Gastel Sfeer. 
16.00 uur aankomst sint op Markt voor tweede deel spel. 
16.30 uur heerlijk avondje-markt met foodtrucks. 
18.00 uur start jeugd groep 1 en 2 van 4e Heerlijk Avondjeloop. 
18.15 uur start jeugd groep 3 en 4 

18.30 uur start jeugd groep 5 en 6 

19.00 uur start jeugd groep 7 en 8 

Parcours voor alle jeugdlopen: Markt, Het Hof, Beukenlaan, Dorpsstraat, Markt. 

19.15 uur start recreanten met keuze uit 1, 2 of 3 rondes oftewel 2, 4 of 6 kilometer. 

20.00 uur start trimmers/wedstrijdatleten voor 5 rondes oftewel 10 kilometer. 
Parcours vanaf 19.15 uur: Markt, Dorpsstraat, Beukenlaan, Korte Dreef, Markt, 
Veerkensweg, Hagelkruis, Beemd, Hil, Veerkensweg, Markt. 

Als de schemering intreedt, het parcours gereed is gaan we los. De zwarte pieten doen de 
warming up met de jeugd. Langs de looproute gebeurt van alles. Muziek van dweilbandjes 
of individuele muzikanten, een beetje kunst, een snufje cultuur. Verlichte etalages, acties 
van de winkeliers. Jumbo heeft een Jumping-act, er staat een springkussen en de 
inmiddels al legendarische After-Party met dit keer DJ Toekomst met de hits uit de jaren 
80/90 zal het Heerlijk avondje omtoveren tot een Heerlijk dansnachtje. 

Wie wordt onze eerste tri-aanmelding? 

Steeds vroeger maken triatleten hun seizoensplanning. Dat is de laatste jaren ook wel 

nodig, omdat het aantal evenementen ten opzichte van het aantal triatleten enigszins 
achterblijft. En dat maakt ook de interesse voor de 34e Verwer & Janssentriathlon steeds 

groter. Met bovendien de Heerlijk Avondjeloop als entourage, is de aftrap van onze 
inschrijving steeds meer een gebeurtenis op zich geworden. Wees er dus nog die dag op 
tijd bij, want er zijn al evenementen die binnen een dag zijn uitverkocht. 
Wat bieden we volgend jaar op 22 en 23 juni zoal: 

Vrijdagavond de 25e (!) jeugdtriathlon met aan het slot een vader/moeder-race! 
Zaterdag: 

1/3e wedstrijdserie, 1/3e recreantenserie (NIEUW) 

Kwart triathlon 

1/8e triathlon open serie 

1/8e triathlon Halderbergenaren 

Trio triathlon – business/clubs/family 

Agenda 

25 november: 4e Hart van Gastel Heerlijk Avondjeloop 

10 december: Oefenen jeugd Pekkercross 

17 december: 33e Beka Pekkercross 

20 januari 2018: 8e Pop- en Sportquiz 

28 maart 2018: 8e Bol Training en Adviesgroep Zomertijdloop 

27 april 2018: 34e Van Zuilichem Vlietloop 

 Volg ons ook op  en  

http://www.facebook.com/tveerke.oudgastel
http://www.twitter.com/tveerke
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