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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 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 

 
 
Vertrouwenspersoon Lopersgroep Brandevoort 
Door: Susanne 
 

Beste loopmaatjes,  
Ik ga de rol van vertrouwenspersoon op mij nemen 
binnen onze club. Na vijf jaar met veel plezier hollen 
voel ik me als een visje in het water en hoop dat 
iedereen het zo ervaart. Mocht dit niet zo zijn door 
uiteenlopende reden dan mag je een beroep op mij 
doen en ben ik een luisterend oor. Als pedicure in mijn 
dagelijks leven ik heb daar een beroepsgelofte voor 
afgelegd die ik respecteer, niet alleen in mijn vak maar 
ook daarbuiten.  Ik ben die vrolijke blonde in groep 
twee! Mijn naam is Susanne, heb twee dochters en een 
man en woon momenteel in de Mierlose bossen.  
 

Ook in de toekomst zal ik blijven wonen aan de andere 
kant van het kanaal, maar na 18 jaar Brandevoort en 

deze club heb ik zeker feeling met het Helmondse 😊.  
Mijn telefoonnummer is 0621645424 

 
                                                                                                                  
Spek onze clubkas! 
Door: Triathlon Brabant  
 

Zet je in als vrijwilliger op 29 september tijdens de 
eerste editie van de Triathlon Brabant. Rondom de 
prachtige omgeving van natuur- en recreatiegebied 
"Berkendonk" in Helmond. Een mooi sportief 
evenement wat niet uitgevoerd kan worden zonder de 
hulp van de vele vrijwilligers. Waarbij kan de 
organisatie hulp gebruiken: 
- Zaterdag 28 september t.b.v. opbouw 

- Zondag 29 september tijdens evenement (8.00 – 

16.30 uur) 

- Parcoursafbrekers op zondag 29 september na 

16.00 uur 
 

De organisatie heeft de Helmondse sportclubs 
benaderd voor ondersteuning van dit evenement. Ook 
Lopersgroep Brandevoort is hiervoor benaderd en 
daarom vragen wij jullie om tijdens het triathlon 
weekend te helpen met de invulling van de volgende 
posten: 
• Verkeersregelaar 
• Bemanning uitgifte startnummers 
• Coördinatie vrijwilligers zwemonderdeel 
• Coördinatie vrijwilligers looponderdeel 
• Coördinatie vrijwilligers fietsonderdeel 
• Begeleiding deelnemers in verschillende 

wisselzones 

http://www.lopersgroepbrandevoort.nl/
http://www.facebook.com/Lopersgroepbrandevoort


 

 

• Bemanning info-punt vrijwilligers 
• Bemanning omkleedruimte 
• Opbouwers 
 
Triathlon Brabant kan jullie hulp erg goed gebruiken! 
Wat krijgt Lopersgroep Brandevoort? Een vergoeding 
van € 10,00 per vrijwilliger voor onze club. Zo spek je 
onze clubkas. 
 
Wil je dit sportieve evenement ondersteunen en onze 
clubkas spekken geef je dan op als vrijwilliger. Dit kan 
tijdens de reguliere trainingen op Sportpark 
Brandevoort. Graag meer informatie of inschrijven 
voor dit evenement? Bezoek dan website 
www.triathlonbrabant.nl.  
Namens Triathlon Brabant alvast hartelijk bedankt!  
Sylvia Hermsen en Frances van Dijk 
 
Rondje Brandevoort 
Door: Elly Rijkers 
 

Vinden jullie ‘m ook zo mooi? Het nieuwe logo van 
Rondje Brandevoort, gebaseerd op ons eigen logo! 

 

 
 
De organisatie van Rondje Brandevoort is de afgelopen 
weken druk bezig geweest om alles voor het Rondje te 
regelen. Het belooft weer een heel mooi evenement te 
worden voor het hele gezin. Kinderen, wandelaars en 
hardlopers, voor allen hebben we leuke afstanden en 
routes uitgezet! Ben je benieuwd? Kijk dan snel even 
op www.rondjebrandevoort.nl. Dit jaar kun je namelijk 
de ½ marathon lopen in Brandevoort! 
 
Bij zo’n mooi evenement hoort natuurlijk ook mooi 
communicatie materiaal.  Dus een eigen logo en ook de 
flyer heeft een nieuwe look. 

 

Voor alle trimlopen (5km, 10km, 16km en halve 
marathon) is er dit jaar tijdregistratie d.m.v. een chip. 
De resultaten kunnen na de loop online bekeken 
worden. 
 
Verder is er dit jaar een mooie medaille voor alle 
deelnemers en een  1e,2e en 3e prijs voor de beste 
dames en heren voor alle afstanden van de trimloop. 
 
Ook hebben nieuwe sponsoren gevonden; Shu Shu 
Wok-to-go, Boutique4more en Seringe . Privé-
gitaarschool Eric van Oss sponsort het Rondje dit jaar 
natuurlijk ook weer. 
   
Wil je meedoen? Inschrijven kan vanaf nu. Let op leden 
van Lopersgroep Brandevoort krijgen korting op het 
inschrijfgeld. Inschrijfgeld voor leden is €2,00. De 
kortingscode daarvoor wordt naar leden toegestuurd 
in een separate mail. 
  
Neem snel een kijkje op de website 
www.rondjebrandevoort.nl of schrijf je direct in via 
Inschrijven.nl. We zien jullie graag op zondag 22 
september! 
 
Verkeersregelaars Rondje Brandevoort 
Door: Elly Rijkers 
 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen 
op 22 september met Rondje Brandevoort. Dit jaar 
hebben we maar liefst 12 verkeersregelaars nodig. We 
regelen deze via Vereniging van Verkeersregelaars, 
maar zij hebben geen 12 mensen beschikbaar op 22 
september. Heb je tijd om het verkeer te regelen 
tijdens het evenement? Meld je aan via 
rondjebrandevoort@lopersgroepbrandevoort.nl of 
tijdens het lopen bij Kitty, Sylvia of Elly. Als 
verkeersregelaar krijgt je vooraf een instructie via een 
e-learning module.  We kunnen ook nog andere 
vrijwilligers gebruiken bij bijvoorbeeld het inschrijven 
en de drankpost van de wandelaars. Wil je helpen, laat 
het ons weten! 
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