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

Belangrijke data
Zondag 14 april

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
september t/m juli
Pilates Iedere maandag
om 18.45 uur
Verdrietig bericht
Door: Marlou Ubags
Onlangs bereikte ons het verdrietige bericht, dat
Willem, de echtgenoot van Elize van der Lelij, is
overleden. Wij wensen Elize en haar familie veel
sterkte toe. Hopelijk kan Elize weer snel aansluiten bij
het wandelen.

Speciale wandeling 25 en 27 maart 2019
Door: Marlou Ubachs
Enkele keren per jaar heeft de wandelafdeling een
speciale wandeling. Dit wil niet zeggen dat we dan
verder of sneller gaan wandelen, meestal is dat een
kortere wandeling. Het speciale is dan een traktatie.
Maandag 25 maart, zijn we een kleine groep naar
Mierlo gelopen. Bij Bacio hebben we iets lekkers
genuttigd. Ondanks het gure weer, kozen sommige
mensen voor een lekker ijsje.

Woensdag gingen we met een grote groep op weg.
We kwamen terecht bij Aspergehof in Mierlo. Buiten
in het zonnetje hebben we van een heerlijk kopje
koffie met iets lekkers genoten. Iedereen heeft het
duidelijk naar de zin.

Veiligheid tijdens de trainingen
Door: Ria Verkoeijen

Rondje Brandevoort 22 september
Door: Elly Rijkers
Pak je agenda even en noteer:
Zondag 22 september Rondje Brandevoort

Veiligheid is erg belangrijk tijdens de trainingen. We
hanteren de volgende regels voor de trainingen:










Tijdens de trainingen is het niet toegestaan muziek
te luisteren;
Als groep lopen we rechts van de weg/fietspad
(protocol van de club);
Het is verplicht bij iedere hardlooptraining water
mee te nemen
Iedere trainer heeft water, een EHBO tasje en een
telefoon bij tijdens de training;
Een trainer mag nooit een loper alleen terug laten
lopen naar het sportpark (altijd onder
begeleiding);
In de wintermaanden is iedere loper verplicht een
geel veiligheidshesje te dragen en vanaf volgend
jaar een lampje (wordt beschikbaar gesteld door
de vereniging);
Bij (dreigende) extreme weersomstandigheden
houdt website en facebook in de gaten; het
weerteam zal daar altijd aangeven of de trainingen
wel of niet doorgaan en of de trainingen
aangepast worden (de club heeft een weer
protocol; zie website)

Want dan doe je mee aan ons eigen evenement;
Rondje Brandevoort. En we verwachten natuurlijk
weer heel veel deelnemers vanuit de lopersgroep!
We zijn met de voorbereidingen bezig voor de trimloop
en de wandeltocht. En het gaat weer een heel leuk en
sportief evenement worden. Meer informatie volgt in
de volgende nieuwsbrief.

We hebben natuurlijk ook een aantal vrijwilligers nodig
voor op de dag zelf, voor de drankpost, langs de route,
voor bij de kassa etc. En je kunt je nu al aanmelden als
je mee wilt helpen die dag! Laat het even weten via
rondjebrandevoort@lopersgroepbrandevoort.nl

We vragen jullie om samen deze regels na te leven. Zo
zorgen we samen dat de trainingen veilig zijn.
Trainingsschema: 13 april WEL training
Door: de redactie

In het trainingsschema staat vermeld dat het 13 april
geen training is. De training gaat WEL door, dus we
zien jullie graag op 13 april voor een heerlijke zaterdag
ochtend training.
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