Nieuwsbrief nummer 84
Jaargang 8
September 2019
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
Zondag 13 oktober

10 km, (halve) marathon
Eindhoven
Zaterdag 23 november Beverloop
Donderdag 26 december Kerstwandeling

Rabo Clubkascampagne – Stem op ons!
Door: de PR commissie

Alle leden van Rabobank Helmond mogen stemmen.
Ben je lid? Dan ontvang je een persoonlijke stemcode
per post. Van 27 september tot en met 11 oktober kun
je online je stem uitbrengen op de clubs die je een
warm hart toedraagt. Ieder lid ontvangt vijf te verdelen
stemmen, waarvan maximaal één stem op dezelfde
club mag worden uitgebracht. Elke stem is geld waard
en zo beslissen de stemmers welk bedrag de
Helmondse clubs ontvangen. Dus….stem op
Lopersgroep Brandevoort!
Terugblik op Rondje Brandevoort 2019; het was
fantastisch!
Door: Organisatie Rondje Brandevoort
Wij kijken terug op een geweldige 12e editie van
Rondje Brandevoort. Het was een geslaagd evenement
voor kinderen, wandelaars en hardlopers. Voor het
eerst hadden we tijdswaarneming en een halve
marathon. Beide initiatieven zijn zeer geslaagd en
hebben samen met het goede weer gezorgd voor een
record aantal van 273 deelnemers. Voor de trimloop
waren de startnummers met tijdswaarneming zelfs
uitverkocht! Hier volgt een leuke impressie van de dag.
De start/finishboog werd gesponsord door Intersport
Gunneman en was echt gaaf!

De wandelaars startten als eerste. Dit jaar mochten we
ook een record aantal wandelaars verwelkomen.

Dit jaar hadden we een echt prijzenpodium en met
mooie prijzen uitgereikt door onze voorzitter Tonny.

Vol enthousiasme werd door jong en oud meegedaan
aan de sportieve warming up.

We willen iedereen bedanken voor de deelname. En
natuurlijk ook voor alle vrijwilligers die zich ingezet
hebben voor dit evenement: ‘heel erg bedankt!’. Het is
heerlijk om te zien dat iedereen heeft genoten van de
sportieve activiteiten, de muziek en het weer! Het was
ook prachtig om het enthousiaste publiek de sporters
te zien aanmoedigen.
De sponsoren bedanken we ook hartelijk voor de
ondersteuning aan dit evenement. Wil je nog meer
nagenieten?
Foto’s en de uitslagen kun je vinden op
www.rondjebrandevoort.nl

Je kunt niet jong genoeg beginnen met hardlopen, kijk
toch eens hoe schattig die kleintjes rennen.
Om 11.15 gaat de halve marathon en 16 km van start,
een kwartier later volgen de 5 en 10 km. 176
deelnemers aan de trimloop trotseren de hitte.

Colofon
Nieuwsbrief
Redactie/vormgeving:
Redactieadres:

Lopersgroep Brandevoort
PR commissie
Vriezenbeemden 5
5706 GM Helmond
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus
2019. Inleveren kopij: vóór 15 oktober.
info@lopersgroepbrandevoort.nl

