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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 

 

 
      
Belangrijke data         
Pilates van september t/m juli Iedere maandag om 
18.45 uur 
 

Zaterdag 29 juni   Beverloop 

Zaterdag 7 september  Treinenloop 

Zondag 22 september  Rondje Brandevoort 

Maandag 23 september   Speciale wandeling 

Woensdag 25 september  Speciale wandeling 

Zondag 13 oktober   10 km, (halve) marathon  

     Eindhoven 

Donderdag 26 december  Kerstwandeling 

 
Beverloop: zaterdag 29 juni naar “Domein de Bever” 
in België 
Door: Marlou Ubags 
 
Voor hardlopers en wandelaars - iedereen kan 
meedoen! 
 
De hardlopers: 
- Kunnen kiezen uit 5 afstanden: 6½, 9, 13, 21 of 30 

km  
- De 30 km lopers met een snelheid van 9 km per 

uur starten vanaf sportpark om 9:00 uur 
- De 30 km lopers met een snelheid van 10 km per 

uur starten om 9:15 uur  
 

 
- De overige lopers vertrekken om 9:20 uur met de 

bus. Frans is op deze dag onze buschauffeur en 
brengt de lopers naar de startplaatsen van de 21, 
13, 9 en 6½ km 

 
De wandelaars:  
- kunnen kiezen uit 6½ en/of 8½ km. 
- We starten vanaf sportpark om 8:10 uur en 

wandelen 8½ km naar Geldrop. Hier stappen we in 
de bus. Wie wil kan het laatste stuk van 6½ km 
vanaf de “Achelse Kluis” naar “Domein de Bever” 
verder wandelen 

 
Aanmelden: 
- Stuur een mail naar marlou1955@icloud.com en 

geef daarin aan: 
o of je om 8:10 uur start met wandelen,  
o om 9:00 uur of 9:15 uur met hardlopen, 
o om 9:20 uur in de bus stapt voor een 

andere startplaats 
 
De volledige informatie over de Beverloop ontvangt 
ieder lid per mail. 
 
LET OP: deze Beverloop komt in plaats van de 
reguliere training op deze zaterdag. 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.lopersgroepbrandevoort.nl/
http://www.facebook.com/Lopersgroepbrandevoort
https://www.domeindebever.be/


 

 

 
Wie gaat er mee naar de Malta Marathon Challenge? 
Door: Milou Isselt 
 

 
 
 
Beste lopers: er is een nieuw idee ontstaan: het lopen 
van een hele marathon verdeeld over 3 dagen op 
Malta!  

Wat houdt het in? 

• Vertrek richting Malta op woensdag 20 nov 2019 
vanaf Eindhoven of donderdag 21 nov 2019 vanaf 
Amsterdam 

• Retour op woensdag 27 nov 2019 richting Eindhoven 
(7 nachten dus) en dinsdag 26 nov 2019 richting 
Amsterdam (5 nachten dus) 

• 3 startbewijzen voor de Malta Challenge Marathon 
(vrijdag 10 mijl, zaterdag 5 km en zondag halve 
marathon) 

• 4**** Hotel incl. ontbijt 

• Kosten om en nabij 550,- `a 600,- Euro op basis van 
een 2-persoon kamer 

Het is uitdagender dan een halve marathon en minder 
zwaar dan een hele marathon in een keer lopen. En dat 
maakt dit avontuur nou juist zo aantrekkelijk! 

Zie je dit net als wij zitten, kom dan voor meer info 
naar Frank, Margriet of Milou.  

Het zou leuk zijn als we met een nog grotere groep 
richting Malta gaan. 

Groeten van  Roxy, Evelien, Lilian, Mike, Margriet, 
Ingrid, Trudy, Frank en Milou 

 
 

 
Het was weer mooi en gezellig tijdens de Heideloop  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Colofon 
Nieuwsbrief    Lopersgroep Brandevoort 
Redactie/vormgeving:  PR commissie 
Redactieadres:   Vriezenbeemden 5 

5706 GM  Helmond 
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind juni 2019. 
Inleveren kopij: vóór 15 juni. 
info@lopersgroepbrandevoort.nl  

file:///C:/Users/Elly_2/Documents/Lopersgroep/info@lopersgroepbrandevoort.nl

