
Activiteiten 2021 – 2022 

Oktober Zondag 
07/11/2021 

Veldloop Onze belangrijkste organisatie van het jaar. Onze eigen 
veldloop. 28st Dames en 27de Heren veldloop van 
Bonheiden Atletiekclub. Het afgelopen jaar mochten 
we rekenen op bijna 1000 deelnemers. 
Helpende handen zijn altijd welkom !!!!!! 

December Dinsdag 
04/01/2022 

Feesttraining Ter gelegenheid van de kerst en nieuwjaarsperiode 
organiseren we een aangepaste training voor de 
kinderen en de nodige versnaperingen en opwarmertjes 
voor de ouders bij een gezellig houtvuur. 
Iedereen is welkom atleten, familieleden, ouders, 
grootouders en sympathisanten.   

Maart Zondag 
06/03/2022 

Volksloop 
Grasheide 

Jogging en kinderloop. Afstanden voor de kinderen 
100m-300m-500m en 700m. 
Jogging: 2500m – 5000m  en 10000m. Organisatie van 
KWB Grasheide in samenwerking met Bonheiden 
Atletiekclub. 

Maart Zaterdag 
12/03/2022 

VAL Jeugd dag In  2022 zullen we eveneens deelnemen met onze 
jeugd aan de VAL Jeugd dag die doorgaat in de 
Topsporthal te Gent.  (Cat:  Kan - Ben – Pup – Min) 
(Om in aanmerking te komen voor deelname moet 
men minstens aan 5 veldlopen hebben deelgenomen) 

Maart In de loop van 
de maand 
april - mei 

Wafelverkoop Naar jaarlijkse gewoonte zullen ook in het nieuwe 
atletiekjaar wafels verkocht worden.  De opbrengst van 
deze verkoop is ten voordelen van de jeugdwerking. 

April Datum nog te 
bepalen 

Jeugdweekend Spel en trainingsweekend voor onze jongste atleten 
(Kan-Ben-Pup-Min) van vrijdagavond tot 
zondagmiddag. (Twee overnachtingen – volpension) 
Om in aanmerking te komen voor deelname moet men 
minstens aan 5 veldlopen hebben deelgenomen 
gedurende het winterseizoen 2021 – 2022.  (*) 

Mei Zaterdag  
07/05/2022 

BBQ Jaarlijkse BBQ, waar buiten lekker eten en drinken 
ook de volgende punten op het programma staan: 
- Afsluiting van het winterseizoen 
- Huldiging van atleten 
- Uitreiking van de CrossTrofee 

Oktober Zondag  
Datum nog te 
bepalen 

 
 

Familiedag Gezellige namiddag voor het ganse gezin met 
volgende activiteiten : 
- Koffie, chocomelk, broodjes en koffiekoeken 
- Huldiging atleten zomerseizoen 
- Afsluiting zomerseizoen en atletiekjaar 
- Verdienstelijke atleten en BRT Wisselbeker 
- Voorstelling winterseizoen 

 

(*) Door corona en het beperkt aantal piste meetings gedurende de zomer 2021 vervalt de extra voorwaarde, 
voor deelname aan het jeugdweekend.  (deelgenomen aan minstens 5 piste meetings gedurende het 
zomerseizoen) 


