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LGB aangesloten bij Gulbergen Trail
Door: het bestuur

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
2019
Zaterdag 30 november

Ontbijtloop (start bij
Intratuin)
Maandag 16 december 20.30 uur extra ALV
Donderdag 26 december Kerstwandeling
2020
Zaterdag 11 januari
14.00 uur
nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdag 18 januari
Start Fun 2 Run
Zaterdag 14 maart
Beverloop

Al een aantal jaren vindt op de Gulberg een
hardloopevenement plaats. Eerder bekend als
Gulbergen Cross, sinds vorig jaar veranderd in
Gulbergen Trail. De cross was een loop met vaste
rondes. Nu is het een trail met 3 verschillende
ronden, waarbij er ook een deel loopt over een
normaliter afgesloten terrein bij de waterzuivering.
Onlangs hebben de huidige Lopersgroepen die rond
‘de berg’ actief zijn ons benaderd, met de vraag of we
ook wilden aansluiten. Inmiddels hebben we meer
informatie uitgewisseld en besloten dat het goed en
vooral leuk is om ons aan te sluiten. Natuurlijk zullen
we ons steentje bij moeten dragen met hand- en
spandiensten op de dag en bij wat voorbereidingen.
We zullen 5 mensen als vrijwilliger gaan leveren. We
doen dus tegen die tijd een beroep op jullie, maar
gezien onze opkomst bij Triatlon Brabant moet dat

Maandag 16 december 20.30 uur extra ALV
Door: het bestuur
Zoals reeds per mail is aangekondigd, is er maandag
16 december om 20.30 uur een extra ALV. Het
bestuur wil graag toestemming van de leden om
€ 2000,00 euro te storten in kas, voor de stichting
Halve van Helmond.
HAC en Lopersgroep Brandevoort willen samen deze
halve marathon organiseren. Hiervoor is een nieuwe
stichting opgericht ‘Halve van Helmond’.

lukken.
De nieuwe opzet van vorig jaar was enthousiast
ontvangen en de opkomst was ondanks het slechte
weer zo rond de 300 deelnemers. Op de flyer onder
kan je zien dat je kan kiezen uit 1, 2 of 3 ronden,
ieder iets meer dan 3 km. Schrijf dus alvast 8 maart in

je agenda. We hopen op een mooie opkomst en dus
veel blauwe shirts van onze club.

subsidieaanvraag. Onder het motto “kleine kindjes
worden groot” nemen we met pijn in ons hart afscheid
van Rondje Brandevoort en introduceren met trots ons
nieuwe evenement: Halve van Helmond.

Kerstwandeling 26 December
Door: Marlou Ubags

De eerste editie van de ‘Halve van Helmond’ bestaat uit
een route van 10 km (die één of twee keer gelopen kan
worden) plus een route van 5 km. Daarnaast wordt ook
een wandelroute uitgezet en vindt er een kids-run
plaats.

Tweede Kerstdag hebben we weer een kerstwandeling. Op verzoek van velen starten we eerder.
We verzamelen om 9.30 in het Scoutinggebouw,
Brandevoort 13a. Na een kopje koffie of thee met iets
lekkers vertrekken we om 10.00 uur. Uiterlijk 11.30
zijn we terug. Na de wandeling is er soep en koffie of
thee. Voor onze leden is de wandeling gratis, voor
introducees vragen we € 1,50.
Halve van Helmond
Door: Elly Rijkers
Met trots presenteren we aan jullie een nieuw en
ambitieus hardloop- en wandel evenement: ‘Halve
van Helmond’.
Dit jaar hebben we een heel succesvolle organisatie
neergezet van ons eigen evenement Rondje
Brandevoort. Wat hebben we genoten met zijn allen. En
dat succes smaakte naar meer. We hebben de ambitie
om het Rondje verder te laten groeien. Om dat te
realiseren hebben we ervaren dat we ook veel meer
handjes nodig hebben. Bij HAC vonden we een aantal
mensen die net zo enthousiast en gemotiveerd zijn om
een hardloop- en wandelevenement voor Helmond te
organiseren. Zo ontstond een aantal weken geleden de
samenwerking met HAC. De afgelopen weken hebben
we veel vergaderd om onze plannen op papier te
zetten. Dat is gelukt voor de deadline van de

De start zal plaatsvinden op het sportterrein van HAC,
aangezien HAC in 2020 het 75-jarig bestaan viert. De
route van 10km zal via ons sportpark lopen. Ook de
tweede editie start bij HAC, de derde en vierde editie
zullen starten vanaf sportpark Brandevoort. De reden
voor deze verdeling is dat wij als lopersgroep in 2022 ons
10-jarig jubileum hebben.
We zijn van start gegaan, nu gaan we in sneltreinvaart alles organiseren om 19 april het eerste
evenement te organiseren. Noteer deze datum maar
vast in je agenda!
We hebben natuurlijk enthousiaste mensen nodig die
dit evenement mee willen organiseren of die mee
willen helpen op de dag zelf. Verschillende
commissies zoals PR, Vrijwilligers, Sponsoren etc.
worden verantwoordelijk om delen van het
evenement te organiseren. Heb je daar zin in? Laat
het ons weten via famvanoss@gmail.com. Of spreek
Peter, Aus, Trudy (Hofland) of Elly tijdens of na de
training aan voor meer informatie. Volgende week
gaan we de commissies vorm geven. We houden
jullie op de hoogte van de verdere invulling van het
evenement.
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