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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 

 

 
Pilates      : elke maandag om 18.45 uur       
14 januari: nieuwjaarsbijeenkomst, inschrijven via           
          info@lopersgroepbrandevoort.nl 
26 januari: 19.30 uur infoavond Marathon New  
          York in het Brandpunt 
1 februari: 19.30 uur infoavond voeding door 

         Elma Sandee van Bewust Hardlopen. 
         Vragen kun je vooraf indienen via 
         info@lopersgroepbrandevoort.nl 

21 maart:  Algemene Leden Vergadering (ALV) 
             
 

                           
Van het bestuur 
Door Tonny Cauteren 
 
Op het moment dat jullie dit lezen, houdt de één 
even een looppauze, de ander rent de calorieën er 
weer af. De meesten zullen ook weer vooruit kijken 
en een beetje denken wat het komende lopers- of 
wandeljaar weer zal gaan brengen. Meestal tijd 
voor grootse plannen, waarvan een aantal zullen 
sneuvelen, maar ook een aantal vast gaat lukken. 
Inmiddels weten we wel wat 2017 voor onze 
Lopersgroep heeft betekend en gebracht. 

Naast onze traditionele evenementen, hebben we 
dit jaar voor het eerst rondje Brandevoort mede 
georganiseerd. 

 

Na 10 maal georganiseerd te zijn door een aantal 
bewoners uit de wijk, nog voordat we als groep 
bestonden, was er een goed moment om dit 
evenement te adopteren. We kunnen de komende 
jaren werken om met behoud van een aantal 
kenmerken er een nog mooier evenement van te 
maken en ons als Lopersgroep op de kaart te 
zetten. Een aantal mensen heeft al mooie ideeën. 
We hopen wel op jullie hulp, hoe klein ook, om dit 
te gaan realiseren.  
 
Veel leden hebben afgelopen jaar ook weer 
wedstrijden en evenementen gelopen. Onder hen 
ook heel wat die weer, of voor het eerst, een halve, 
of zelfs een hele marathon hebben gelopen. 
Volgens sommigen was ook ik dat als voorzitter 
minstens verplicht om echt mee te tellen. Dus heb 
ik besloten om dan maar gelijk goed zaken te doen 
en er twee te lopen, Rotterdam en de Jungfrau 
Marathon in Zwitserland. Maar we zijn als 
Lopersgroep er ook voor diegenen die de 
regelmaat in het hardlopen er in willen houden, 
sportief gezellig willen zijn of starten met lopen. 
Kijk maar naar de twee Fun 2 Run groepen die we 
dit jaar gestart zijn. Verder is ook dit jaar het aantal 
wandelaars groter geworden, en hebben we vanaf 
volgend jaar een extra bestuurslid, Marlou Ubags, 
als vaste vertegenwoordiger van de wandelleden in 
ons bestuur.  
 

Het is verder mooi om te zien dat naast de 
trainingen en evenementen, mensen met elkaar 
initiatief nemen om aan allerhande activiteiten 
deel te nemen. Urban runs, Obstacle runs, Trails, 
Wandelevenementen, Triathlons, Bokbier-
proeverijen, Popfestivals, en wat nog meer. Plezier, 
lief en leed worden gedeeld. Waarmee ik kom op 
een moeilijk moment voor ons, het afscheid van 
Gerrie dit jaar. Met velen zijn we gekomen naar zijn 
uitvaart, een waardig gebaar en steun voor Carla. 
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Natuurlijk moet ook nog vernoemd worden dat we 
een mooi lustrumjaar achter de rug hebben, met 
een fantastisch leuk feest bij Ter Plaetse, waar 
velen van ons op de hak werden genomen door de 
special guest die avond, de tonprater. Blijkbaar zijn 
we vaak spullen, mensen of de weg kwijt. 

Ik wil graag afsluiten met jullie van harte uit te 
nodigen voor onze nieuwjaarsactiviteit op 14 
januari. Ieder jaar weer een leuk samenzijn waar 
we andere kwaliteiten dan lopen van elkaar leren 
kennen. Vergeet je niet in te schrijven via 
info@lopersgroepbrandevoort.nl. De eigen 
bijdrage is 5 Euro voor een middag vol activiteit, 
plezier en consumpties. Voor 2018 wensen we als 
bestuur iedereen een goede gezondheid en veel 
loop- en wandelplezier toe. Verder willen we 
iedereen die op de een of andere manier een 
bijdrage heeft geleverd aan het reilen en zeilen van 
onze Lopersgroep oprecht bedanken, zonder jullie 
is een gezellige, goed lopende vereniging 
onmogelijk. 

Hartelijke groeten, namens het bestuur, 

Tonny van Cauteren 
Voorzitter 
 
 
Wandelevenement woensdagochtend  

Door: Marie-José van Glabbeek, wandeltrainer 
 
Het is me het weekje wel. Eerst een versneeuwde 
(is dat eigenlijk wel een woord) Dickensnight, 
daarna een door het bestuur afgelaste 
avondtraining vanwege het weer. Maar op deze 
woensdagochtend is de opkomst gelukkig goed, 
hoewel er toch flinke regen en veel wind voorspeld 
is. We lopen deze keer een wandeling zonder 
modderpaden, een groot rondje Brandevoort. Om 
half elf kunnen we lekker opdrogen bij Villa Vesper 
met een heerlijk kopje koffie of thee met iets 
lekkers erbij.  
 

 

Voor sommigen betekent het een eerste 

kennismaking met Villa Vesper. Omdat het reuze 

gezellig is, hebben de meesten eigenlijk helemaal 

geen zin meer om weer verder te lopen terug naar 

het Sporthuis. De wandelaars vinden het weer een 

zeer geslaagde ochtend.  

 

Gezellige wandeling van de maandagavond, 

rustpauze bij Bacio in Mierlo met koffie en 

chocolaatjes  
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