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: Pilates Iedere maandag
om 18.45 uur

In memoriam
Tijdens een zeer drukbezochte, mooie dienst hebben
we afscheid genomen van Marco van den Boom. Met
al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd
helaas niet kunnen winnen. Marco overleed aan de
gevolgen van kanker. Helaas was er niets meer aan te
doen.

Vanaf het begin was Marco betrokken bij Lopersgroep
Brandevoort, als lid van het eerste uur, maar zeker ook
als toegewijd trainer en planner van de trainers.
Marco was een echte sportman. In het verleden
speelde hij o.a. basketbal en voetbal. Maar de laatste
jaren was het hardlopen voor hem. Hardlopen én
plezier maken. Dat is Marco! Wat hebben we veel
plezier gehad. Marco zag en hoorde alles. En……hij
onthield alles, om het later tegen je te gebruiken als hij
de kans kreeg.

Bij de voorbereidingen van het 5-jarig bestaan van
Lopersgroep Brandevoort waren we op zoek naar leuke
anekdotes over de club en de leden. Na een half uurtje
praten met Marco hadden we zo 4 kantjes vol
“Annekedotes” zoals Marco ze noemde. De tonprater
die we inhuurden hoefde ze alleen nog maar voor te
lezen. Hilarisch was het.
De sportiviteit en gezelligheid van Marco werkten
aanstekelijk. Marco ging altijd door en was er altijd, bij
vele evenementen, maar ook op de feestjes. En het
liefst had hij een combinatie van beiden. In 2015
ontstond ineens het plan om met een groep mee te
doen aan de marathon van Berlijn. Marco was er
natuurlijk bij. Met z’n allen trainen, er samen naar toe
werken. Het was een geweldige tijd. En in Berlijn was
het één groot avontuur. We hebben daar samen zoveel
plezier gehad en we hebben zó genoten met z’n allen.
Marco’s droom om de marathon van New York te
lopen is helaas niet uitgekomen. Toen de
voorbereidingen begonnen was hij (weer) ziek. Hij
werd niet beter, hij werd juist steeds zieker. We
snapten er niets van. We misten Marco! In New York
zat hij bij ons allemaal op de schouder. In gedachten
was hij bij ons.
We hebben Marco leren kennen als een beer van een
vent, met een zware stem. Een grote man, maar met
een klein hartje. Dat zeiden we ook lachend tegen
elkaar: “Kijk Marco’s zachte kant”. Hoe beter we Marco
leerden kennen, hoe vaker we dat zagen. Nu is hij er
niet meer.
Wij wensen Marco’s vrouw Ellen, zijn kinderen
Michelle en Jordi, zijn verdere familie en vrienden alle
sterkte met het verlies en hopen dat de vele mooie
herinneringen aan Marco een goede troost voor hen
zullen zijn.
Marco: we gaan je missen en zijn je dankbaar voor alles
wat je voor de leden van Lopersgroep Brandevoort
betekend hebt.

Kerstwandeling 26 december 2018
Door: Han, Eric en Marlou

Nieuwjaarsborrel 12 januari 2019
Door: Belinda Pielstroom
Het is een regenachtige, sombere – meer herfst dan
winter – zaterdag maar in het Brandpunt is het
allesbehalve somber. Waarom….? Het Brandpunt loopt
gezellig vol met allemaal hardlopers en wandelaars van
Lopersgroep Brandevoort in ‘normale’ kleding om
elkaar een gezellig, gelukkig en gezond nieuwjaar te
wensen, mits je dat niet al had gedaan tijdens een
hardloop- of wandeltraining. Eigenlijk best gek om je
mede-lopers te zien zonder die strakke broek, muts of
reflecterend vestje.

Voor de eerste keer heeft Lopersgroep Brandevoort de
kerstwandeling georganiseerd. Aanmelden moest voor
15 december, op die datum was helaas het animo niet
overweldigend. Na enig overleg is toch besloten om de
wandeling door te laten gaan.

Bij binnenkomst werd je verwelkomd met een heerlijk
kopje koffie of thee inclusief een lekker stukje taart (oh
jeeeeee… die calorieën moeten er natuurlijk wel weer
afgelopen worden)…

Op 26 december om 11.00 verzamelden zich
uiteindelijk toch ongeveer 20 mensen bij de Scouting in
Brandevoort. Na het nuttigen van een kopje koffie of
thee, al dan niet met een stukje kerstbrood, togen de
wandelaars energiek naar buiten. Het weer was ideaal
en iedereen had zin om na al het eten van voorgaande
dagen even te kunnen bewegen. De korte route was
ongeveer 6 km, de lange route ongeveer 10 km.
Het eerste stuk van de route hebben we gezellig
kletsend met elkaar gewandeld. Na een 3 km zijn de
groepen afzonderlijk verder gegaan. De ene groep
zette de wandeling voort richting de Scouting, de
anderen liepen via een grote boog weer richting de
Scouting.
Lekker fris en voldaan keerden de wandelaars na
ongeveer 2 uur terug bij het Scoutinggebouw. Daar
werden ze verwelkomd in een lekker warme kamer,
met erwtensoep en koffie of thee.
De wandelaars waren enthousiast en 26 december
2019 is de volgende kerstwandeling. Op verzoek van
velen starten we dan eerder. We hopen dat dit jaar
meer mensen mee gaan doen aan dit gezellige
evenement. Tot dan!

De opkomst is fantastisch en tijdens het verorberen
van de lekkernijen, doet de voorzitter Tonny van
Cauteren zijn zegje over hoe het afgelopen jaar is
geweest. Hij noemt o.a. de geweldige prestaties van
heel wat lopers die deelnamen aan de marathon van
New York.
Voor het nieuwe jaar staan er weer mooie
hardlooptochten op de agenda die terug te vinden
zullen zijn op de site en gelukkig gaat ook rondje
Brandevoort weer door. Hiervoor zijn altijd vrijwilligers
nodig, dus mocht je je club willen helpen, dan kun je je
aanmelden bij Tonny van Cauteren. Ook begint er weer
een nieuwe Fun2Run groep in januari dus de groep
wordt nóg groter en gezelliger.

Na wekenlang speculeren inclusief gepoogde
omkopingen en/of bedreigingen richting Frank om te
kunnen achterhalen wat het programma is deze dag, is
bij binnenkomst pas duidelijk (ja, Frank heeft heel goed
zijn mond kunnen houden, terwijl hij toch echt een
gezellige kletskous is) dat er een Pubquiz op het
programma staat.

Evenementen 2019

Maandag 25 maart
Woensdag 27 maart
Zondag 14 april

Er worden groepjes gemaakt van maximaal 6 personen
en rond 15.00 ging de quiz van start georganiseerd
door “Wizziq”. Tijdens de 6 rondes werden er
bitterballen, kaassoufflés etc. geserveerd dus mocht je
de gedachte hebben gehad om te stoppen met
hardlopen of wandelen, werd je na deze dag weer
meteen teruggefloten want oh oh die calorieën…De
vragen waren soms pittig en soms makkelijk maar juist
bij de makkelijke vragen, dacht je weer te moeilijk…!!!
Snap je het nog???
Als je mij nu vraagt welk team er gewonnen heeft…. Ik
heb echt geen idee? Vraag je mij nu of de middag
geslaagd was, zeg (schrijf ) ik met hoofdletters JA.
Ik wens iedereen een fantastisch 2019 maar bovenal
heel veel loopplezier en onthoudt…“Het maakt niet uit
hoe langzaam je loopt, je bent nog altijd sneller dan
een ieder die op de bank blijft zitten”!

Speciale wandeling
Speciale wandeling
10 km, halve en hele
marathon Enschede
Zaterdag 18 mei
Strabrechtse heideloop
Zaterdag 6 juli
Beverloop
Zaterdag 7 september
Treinenloop
Zondag 22 september
Rondje Brandevoort
Maandag 23 september Speciale wandeling
Woensdag 25 september Speciale wandeling
Zondag 13 oktober
(halve) marathon Eindhoven
Donderdag 26 december Kerstwandeling
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