
CLUBWEDSTRIJDEN

TRAININGEN

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN TIJDENS DE WINTERMAANDEN, DE RAM
CLUBDAG EN JEUGDSTAGE 2023, EXTRA START 2 RUN SESSIES EN EEN

ZOEKTOCHT NAAR SPONSORS... LEES ER ALLES OVER IN DEZE NIEUWSBRIEF!

DECEMBER-JANUARI

WINTERNIEUWS

NIEUWSBRIEF JEUGD

WAT JE MOET WETEN OM DE RAM WINTER DOOR TE KOMEN

December is indoormaand, met voor de Pupillen en Miniemen op 4/12 en 18/12 
 indoorwedstrijden in Hoboken op de clubkalender. In januari trekken we vervolgens met z'n
allen terug het veld in tijdens de crossen in Grimbergen (8/01), Hulshout (15/01) en Bornem (22/01).
Inschrijven kan telkens via www.atletiek.nu.

RAM CLUBDAG 2023

Save the date! Want op zaterdag 21 januari nodigt RAM alle
leden uit op onze niet-te-missen clubdag te Hombeek.
Extra uitleg en het volledige programma volgen binnenkort.

Kerstvakantie - Opgelet! Tijdens de kerstvakantie is De Nekker
gesloten. Van vrijdag 23/12 t.e.m. vrijdag 6/01 is er dus geen training.

Helpende ouders gezocht! - Onze jeugdtrainers zijn op zoek
naar enkele enthousiaste ouders, die tijdens de trainingen
een handje willen helpen. Interesse? Lees er alles over en
meld je vrijblijvend aan via volgend formulier of bovenstaande
QR-code: https://forms.gle/LamoMpyoZD1cwC9u8 

Kerstvakantie -

Helpende ouders gezocht! - 

Wintertips - Het wordt alsmaar kouder en natter tijdens de trainingen. Een extra dikke trui, een
regenjas, een muts en een paar handschoenen kunnen dus zeker van pas komen.
Wintertips - 



      www.ram-atletiek.be         ram@atletiek.be         @ramatletiek

JEUGDSTAGE 2023

Ben jij Benjamin, Pupil of Miniem en heb je zin in een super
tof, onvergetelijk atletiekweekend met al je RAM-vrienden?
Dan hebben wij goed nieuws, want de inschrijvingen voor
de derde editie van onze jeugdstage zijn geopend!

Deze editie trekken we tijdens het weekend van vrijdag 14 t.e.m. zondag 16 april richting Overijse.
Alle info vind je terug via www.ram-atletiek.be/events/jeugdstage-2023/. Tot dan?!

START 2 RUN

Kriebelt het als ouder ook af en toe om te beginnen lopen,
maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? RAM heeft
de ideale oplossing!

Meteen na nieuwjaar starten we met extra START 2 RUN sessies. Schrijf je zeker in en verbeter je
conditie in een gezellige groep en onder onze professionele begeleiding. We voorzien zowel een
Start 2 Run 5K voor de beginnende lopers, als een Start 2 Run 10K om lopers die al een 5km in de
benen hebben hun doel te helpen verleggen richting de 10km.

Lees er alles over op www.ram-atletiek.be/start2run/. De startdata vind je op de clubkalender.

SPONSORS GEZOCHT

Als ambitieuze club willen we bij RAM voortdurend blijven
groeien, maar dat kunnen we niet alleen. 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsors. Ken of ben jij
iemand die geïnteresseerd is om onze mooie sportclub een
extra duwtje in de rug te geven? Neem dan zeker een kijkje
op www.ram-atletiek.be/sponsoring/.

VORIGE NIEUWSBRIEF GEMIST?

Ben je nieuw bij RAM en/of heb je de nieuwsbrief van oktober-november over het winterseizoen
gemist? 

Je kan hem steeds terugvinden via www.ram-atletiek.be/nieuwsbrief-jeugd-oktober-november/.

In deze eerste nieuwsbrief van seizoen 2022-2023 maakten we je wegwijs binnen onze club met
enkele belangrijke weetjes, nieuwtjes en reminders. Je leest er o.a. alles over de winterwedstrijden,
de clubkalender, onze communicatiekanalen, ...


