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Kalender   
Van de redactie 
 

Pilates:  
Van september tot en 
met juli elke maandag 
om 19.00 uur . De les van 15 mei vervalt. 

 
www.lopersgroepbrandevoort.nl 
 

Volg ons op facebook. Kijk hier ook 
voor foto’s en spontane activiteiten 
waar leden naar toe gaan. 

www.facebook.com/Lopersgroepbrandevoort 
 
 

Bestuurswissel 
Van het bestuur 

 
Zoals al eerder aangekondigd wordt Aus 
Grijpma de nieuwe secretaris. De exacte datum 
van de bestuurswissel is nog niet bekend, maar 
Aus zit nu al achter de info- en secretarismail. 
 
 

Belangrijke data 
Van het bestuur 
 
13 mei 5 jarig bestaan 

Lopersgroep 
Brandevoort 

15 mei  géén pilates 
20 mei Night Run Helmond 
 
Stuur je 5 leukste hardloop- of wandelfoto’s  
naar lustrum@lopersgroepbrandevoort.nl. Dan 
kunnen we er samen nog eens naar kijken. 
En…… vergeet niet aan te melden voor de 
feestavond! 
 
 
 

Clubrecords 
Van de webmaster 
 
De clubrecords staan vermeld op 
de site. Heb je een clubrecord 
gelopen en wil je dat dit vermeld wordt?  
Stuur het ‘bewijs’ (via uitslagen.nl) dan door 
naar info@lopersgroepbrandevoort.nl dan 
zetten we het op de site. 
 

20 mei Night Run 
Helmond  
 
Helmond kent sinds 
vorig jaar een nieuw 
hardloopevenement: de Night Run. Een 
feestelijk evenement, met afstanden van 5, 10 
of 15 km, dwars door het stadscentrum van 
Helmond. Vorig jaar was het een gezellige boel 
en een mooie gelegenheid om je als club te 
laten zien. Maar het afgelopen jaar was er 
weinig blauw te bewonderen.  Tijdens de Night 
Run, op zaterdag 20 mei in ons eigen Helmond, 
willen we ons natuurlijk van de goede kant 
laten zien, met overweldigend veel blauw op 
de route. Dus kom maar op, schrijf je in voor de 
Night Run op http://www.hac-helmond.nl/hac-
nightrun-inschrijven en trek vooral je 
clubtenue aan. Heb je geen clubtenue? Er is 
vast wel iemand bereid je een setje te lenen.   
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