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Dat deerde ons niet, we liepen natuurlijk gewoon
door! En toen we klaar waren werden we wederom
getrakteerd, nu op heerlijke oranje tompouces.

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

Belangrijke data
Pilates van september t/m juli Iedere maandag om
18.45 uur
Zaterdag 18 mei
Zaterdag 29 juni
Zaterdag 7 september
Zondag 22 september
Maandag 23 september
Woensdag 25 september
Zondag 13 oktober

Strabrechtse Heideloop
Beverloop
Treinenloop
Rondje Brandevoort
Speciale wandeling
Speciale wandeling
10 km, (halve) marathon
Eindhoven
Donderdag 26 december Kerstwandeling
Strabrechtse Heideloop
Door de redactie
18 mei staat de Strabrechtse Heideloop op het
programma. Graag even inschrijven als je mee wilt
doen, dit kan tijdens de trainingen.
Koningsdagsloop
Door de redactie
Zaterdagochtend 27 april staat een groep enthousiaste
hardlopers klaar voor een koninklijke duurloop. Het
was wat fris maar droog. Onderweg werden we
getrakteerd op een heerlijke regenbui.

Ducky weekend
Door Ducky1 en Ducky 2
Ingrediënten voor een heel leuk en gezellig weekend:
 Ducky 1 en Ducky 2; de mascotte-bad eendjes
 16 enthousiaste hardlopers
 1 vakwerkhuisje in Limburg
 Dosis goede humor
 1 pakje zonnestralen
 Snufje Perudo
 Wat biertjes en wijntjes naar smaak
 Lekker eten
 3 enthousiaste organisatoren
Laat de hardlopers op vrijdagmiddag druppelsgewijs
binnenkomen in het vakwerkhuisje. Zet de bad eendjes
voor het raam zodat iedereen weet waar ze moeten
zijn. Laat dit alles even sudderen en rustig wachten op
de laatste 2 organisatoren met alle boodschappen
(deze moeten vooral niet te vroeg aanwezig zijn).

De aanwezige hardlopers worden misschien wat
onrustig en willen nootjes en chips, maar wachten
geeft het beste resultaat. Dan kun je met 16 hardlopers
aan een lange tafel gezamenlijk lekker eten. De sfeer is
goed en gezellig. Voor het beste resultaat zet je na het
eten de Perudo (dobbelspelletje) op tafel. Dan komt de
ware aard van menig hardloper naar boven. En wordt
er gestreden om de overwinning!
Als afsluiting laat je de hardlopers op zondag een
culinaire wandeling lopen. Je start met koffie en gebak
en laat ze een stuk wandelen. Vervolgens een
broodplankje en je laat ze weer een stuk wandelen. Als
laatste een lekker drankje op een zonnig terrasje en
wederom laat je ze een stuk wandelen.

Voor de volgende ochtend zet je een hardlooptraining
door het Limburgs landschap op het programma. Deze
komt het beste tot zijn recht onder begeleiding van 2
Limburgse trainers. Als alternatief kun je ook een
wandeling door de prachtige natuur doen. De heuvels
zijn mooi maar pittig. Maar als ze bedongen zijn, geeft
dat een ontzettend goed gevoel.

Na een heerlijke lunch dient aandacht besteed te
worden aan de drank. Hiervoor ga je naar wijndomein
Holset. Daar krijg je alle ins en outs over het maken van
mousserende wijnen te horen. Uniek in Nederland.
Laat de hardlopers goed proeven van deze wijnen. Dan
gaan ze al zingend en wandelend vrolijk weer terug
naar het vakwerkhuisje. Trakteer deze hardlopers na
deze inspanning op een lekkere BBQ in een heerlijk
avond zonnetje. Wederom zet je Perudo op tafel voor
het beste resultaat.

Wat is het resultaat van dit recept? 16 vrolijke
hardlopers die een heel leuk en gezellig weekend
hebben gehad, veel gelachen hebben en met veel
nieuwe energie weer richting het Brabantse land gaan.
De 3 fantastische organisatoren zijn wel onmisbaar in
het recept van dit weekend, chapeau!
Volgend jaar maken we weer zo’n lekker en gezellig
weekend op 3/4/5 april 2020. Meer informatie volgt!

Zondag 22 september Rondje Brandevoort
Voor Rondje Brandevoort zijn we op zoek naar mensen
die de langs de route het verkeer willen regelen. Je
krijgt instructie via een E- learning van de Verenigingen
voor Verkeersregelaars. Opgeven of voor vragen mail
naar : rondjebrandevoort@lopersgroepbrandevoort.nl
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