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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 
Zaterdag 12 januari      : Nieuwjaarsborrel 14.00 uur 
Zaterdag 19 januari      : Start nieuwe groep Fun 2 Run 
 
 
Nieuwjaarsborrel zaterdag 12 januari 2019,  
14.00 – 18.00 uur 
Voor alle hardlopers, wandelaars en hun introducees 

 
  
Waar:   't Brandpunt in Brandevoort 
Wanneer:  zaterdag 12 januari  
Tijdstip:  14.00 - 18.00 uur 
Kosten:  5 euro pp., betalen bij aanmelding 
Aanmelden:  vóór elke training, bij Frank Brouwers 
 
Het gaat een gezellige middag worden. We blikken 
kort terug op het jaar 2018. 
Onze vrijwilligers worden in het zonnetje gezet en er 
is een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen. 
Jong, oud, fit of geblesseerd. 

Jullie zijn welkom! 

 
LGB is naarstig op zoek naar een wandeltrainer 
door: Marlou Ubags 
 

 
 
We wandelen op maandagavond van 19.00 uur tot 
20.30 uur met een tempo van ongeveer 5,5 km per 
uur.  
 
Op woensdagmorgen om 9.15 hebben we twee 
groepen:  

 Een groep loopt tot ongeveer 11.15 met een 

tempo van 5,5 km per uur 

 De Fun to Walk loopt tot ongeveer 10.15 uur met 

een tempo van 4,5 km per uur 

 
Vooral voor de Fun to Walk groep zijn we op zoek 
naar een wandeltrainer. Vind je het leuk om te 
wandelen en mensen te enthousiasmeren om te 
bewegen, dan is dit misschien iets voor jou! 
  
 
Aanmelden graag bij Marlou Ubags 06-42003124 
 
Of via marlou1955@icloud.com 
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Lopersweekend 
Door: Ria Verkoeijen 
 

Eén keer per jaar gaat een groep lopers van 
wisselende samenstelling buiten de club om met 
elkaar een weekendje weg van vrijdag (na)middag tot 
en met zondag.  
 
Elke keer in een andere omgeving en met een gezellig 
programma leren we elkaar ook eens op een andere 
manier kennen. Na de laatste editie van het 
Lopersweekend in Rotterdam hebben wij (Paul, 
Patricia en ik) de organisatie van het komende 
weekend op ons genomen.   
 
In de wetenschap dat elk weekend weer verrassend 
anders is, gaan wij na de stad Rotterdam in Zuid 
Holland dit keer naar het bourgondisch Limburg 
Epen/Mechelen. Een mooie groepsaccommodatie 
boeken is niet altijd even gemakkelijk en na een 
avontuurlijke speurtocht op internet vonden we een 
oud half vrijstaand vakwerkhuis met 16 bedden. En 
rekening houdend met vakanties en grote 
loopactiviteiten is het Lopersweekend geprikt op 5, 6 
en 7 april. 
 
Zoals gezegd: er is plaats voor 16 personen en er zijn 
nog wat slaapplekken over! Vandaar ook deze 
algemene oproep. Want of je nu vanaf dag 1 mee 
rent bij de Lopersgroep of nog maar net lid bent: je 
bent van harte welkom om mee te gaan! 

In het kort:  
 
Datum  : 5, 6 en 7 april 
Plaats   : Epen/Mechelen  
Accommodatie : Vakwerkhuis 
https://www.vakantieboerderij.nl/nl/vakantieboerde
rij/Limburg-16-personen-Mechelen-Gulpen-
Wittem/2266#.W-wqXt_kUAY.mailto 
 
Kosten € 125,- almost all inclusive 
 
Vrijdag in de namiddag komt iedereen op eigen 
gelegenheid, eventueel carpoolend, naar de 
accommodatie. Op vrijdagavond nuttigen we samen 
de maaltijd en vullen we de avond met gezelligheid. 
Op zaterdagochtend gaan we na het ontbijt in 
verschillende groepen hardlopen. De rest van het 
weekend wordt gevuld met verschillende gezellige 
groepsactiviteiten die nog niet bekend worden 
gemaakt. Maar het wordt zeker een gezellige boel. 
 
 

Dus denk je na het lezen: "Hé, daar heb ik wel zin 
in...", meld je dan uiterlijk voor 11 februari aan!  
 
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar 
wocria@gmail.com of door iemand van de 
organisatie aan te spreken. Hier kun je ook terecht als 
je nog meer informatie wilt hebben.  
 
We horen graag van je! 
 

 

Belangrijk nieuws over de ‘Gulbergen-training’ 

Door: het bestuur 

 

 
 

Iedere eerste zaterdag van de maand staat de 

Gulbergen-training op het programma. Vanaf 

zaterdag 5 januari 2019 start deze training niet meer 

vanaf het sportpark, maar verzamelen we om 9.15 

uur bij Golfclub de Gulbergen. Daar is gelegenheid 

om binnen je jas op te hangen en zijn we na de 

training welkom voor een kop koffie. 

 

Adres: Heiderschoor 26 te Mierlo (tegenover 

dierentuin Dierenrijk). 

Gebruik voor navigatie: Baroniehei.  

Op de A270 richting Eindhoven neem je de afslag 

Nuenen/Geldrop. Bij de stoplichten linksaf richting 

Geldrop. Bij de tweede rotonde linksaf (de Tienden, 

Langhei). Volg de bordjes richting Dierenrijk.  

 

Fietsroute (vanaf sportpark Brandevoort):  
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Trainers gezocht! 
Door: Ria verkoeijen 

 

Vind jij het leuk: 

 een groep wandelaars te begeleiden; 

 iets te leren over de techniek van het hardlopen;  

 de gedachten te weten achter de hardloop 
trainingsschema's; 

 trainer te worden bij de gezelligste lopersgroep 
van Brandevoort; 
 
 

Maar vind jij het vooral leuk om voor een groep te 
staan, andere hardlopers of wandelaars iets te leren 
en/of te motiveren? Dan ben jij diegene die wij 
zoeken. Wij hebben namelijk op alle loop niveaus 
versterking nodig. Dus of je nu wandelt of hardloopt 
in welke groep dan ook; iedereen kan zich 
aanmelden. 

Als aankomend hardlooptrainer krijg je een 
trainersopleiding van 3 dagen die zullen plaatsvinden 
op zaterdag 9 en 23 maart en zaterdag 6 april. Deze 
opleiding wordt gegeven door Ronald Valkenburg van 
Bewust Hardlopen (aangesloten bij de atletiek unie) 
en daarna kun je praktijkervaring opdoen onder 
begeleiding van coaches binnen onze lopersgroep.  

Voor trainer bij de wandelaars is geen specifieke 
opleiding nodig. Informatie en ondersteuning krijg je 
van Marlou Ubags. 

Twijfel je nog? Vraag dan meer informatie op bij Ria 
Verkoeijen of Marlou Ubags.  

 

Wil je jezelf direct aanmelden, meld je dan voor 
hardlooptrainer aan bij Ria Verkoeijen  
wocria@gmail.com  en voor wandeltrainer bij Marlou 
Ubags  marlou1955@icloud.com 

 

 

De PR commissie wenst iedereen een goed, gezond 
en sportief 2019 toe! 
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