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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 
 

 

 
september t/m juli        : Pilates Iedere maandag  
                om 18.45 uur 

 
Zondag 14 oktober      : Halve marathon Eindhoven 
 
Woensdag 26 dec.       : Kerstwandeling 
 
 
 

 

 

Tilburg Ten Miles 

Door: Elly Rijkers 

 

Trainingen zijn ideaal om goede ideeën op te doen. En 

zo ontstond het idee om de Tilburg Ten Miles te lopen.  

Martien, Jurgen, Julien en Elly  bedachten dat dat een 

leuke manier was om de zondag te besteden. Op naar 

Tilburg dus. Een van hen was zelfs zo enthousiast dat 

ze 1 uur te vroeg op het station stond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Tilburg was het erg druk met heel veel hardlopers. 

Sfeer was goed en het zonnetje scheen. En we hadden 

nog iemand van de lopersgroep gespot, het bleek 

Hugo. 

Heel relaxed zijn we achteraan aangesloten in de 

startersrij. En dan van start! Onderweg was het overal 

feest; mensen langs de kant die aanmoedigen, muziek, 

versieringen echte Brabantse gezelligheid.  

De drankposten waren welkom. Het was erg warm! 

Grappig was toen Jurgen dacht dat hij bij een 

drankpost aankwam… wat bleek? Het waren allemaal 

supporters met biertjes in de hand heel dicht tegen 

het parcours aanstonden. Dat biertje hebben we na 

afloop gedronken en met zijn allen geproost op de 

sportieve prestatie.  
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Rondje Brandevoort 

Door Elly Rijkers 

 

Bij aankomst op het sportpark op zondag 23 

september stonden de vlaggen vrolijk te wapperen 

voor ons eigen evenement; Rondje Brandevoort!!  

Het beloofde een regenachtige dag te worden. 

Gelukkig viel het ’s ochtend mee.  

 

  

 

Wandelaars houden niet zo van regen hebben we 

ontdekt, maar er waren toch 10 bikkels die zich niet 

lieten afschrikken door de nattigheid. Halverwege 

konden zij zich opwarmen bij de drankpost met een 

lekker bakje koffie of thee en iets lekkers.  

 

 

 

Ondertussen verzorgde op het sportpark 3 

enthousiaste trainers de warming up voor de 

kinderen. Op het liedje “Bewegen” van Kinderen voor 

Kinderen hadden ze een heel leuk dansje voorbereid. 

Alle 40 kinderen deden enthousiast mee.  

En daarna renden de kinderen als nooit tevoren. Met 

als beloning, een mooie medaille.  

 

 

Bij de start van de trimloop  verschenen 65 sportieve 

trimmers. Dit jaar liep de route door de ecozone. 

Daar hebben we veel positieve reacties op gekregen. 

Tijdens de trimloop begon het echt te regenen. Maar 

een echte trimmer laat zich daar niet door 

tegenhouden.  

Ook de wandelaars kwamen terug van de 

wandelroute.  

Top van de trimmers en wandelaars die dit weer 

getrotseerd hebben. En bedankt voor alle vrijwilligers 

die mee hebben geholpen.  

 

 

 

 

Wil je nog even nagenieten? Klik hier voor de foto’s 

van Rondje Brandevoort 2018. Met dank aan Jan 

Dijstelbloem. 
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