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

Zaterdag 14 maart naar ‘Domein de Bever, in België
Door: Marlou Ubags
Deze Beverloop komt in plaats van de reguliere
training op deze zaterdag en is voor hardlopers en
wandelaars IEDEREEN KAN MEEDOEN.

www.facebook.com/Lopersgroepbrandevoort

Belangrijke data
Pilates van september tm juli iedere maandag om
18.45 uur
Zondag 8 mrt
Woensdag 11 mrt
Zaterdag 14 mrt
Maandag 23 mrt
Woensdag 25 mrt

Gulbergentrail
20.30 uur ALV
Beverloop
speciale wandeling
speciale wandeling

Zondag 19 april

Halve van Helmond

Zaterdag 16 mei

Strabrechtse heideloop

Maandag 22 juni Speciale wandeling
Woensdag 24 juni Speciale wandeling
Zaterdag 05 sep Treinenloop
Maandag 21 sep Speciale wandeling
Woensdag 23 sep Speciale wandeling
Zondag 11 okt

(Halve) marathon Eindhoven

Zaterdag 28 nov

Ontbijtloop

Donderdag 26 dec Kerstwandeling

De hardlopers:
Kunnen kiezen uit 5 afstanden: 6 ½, 9, 13, 21 of
30 km
De 30 km lopers met een snelheid van 9 km per
uur starten om 9.00 uur vanaf het sportpark
De 30 km lopers met een snelheid van 10 km
per uur starten om 9.15 uur vanaf het sportpark
De overige hardlopers vertrekken om 9.20 uur
met de bus.
Frans is onze buschauffeur en brengt de lopers naar
de startplaatsen van de 21, 13, 9 en 6 ½ km.
Dit is voor de 21 km: Geldrop. De volgende stop is het
Leenderbos, vanaf hier kan je lopen tot de Achelese
Kluis 6,5 km of tot het eindpunt De Bever 13 km. De
bus stopt bij de rotonde in Achel, bij het fietscafé,
vanaf daar tot De Bever is 9 km. Vanaf de Achelese
Kluis tot aan de Bever is 6,5 km. Hier kunnen de
hardlopers uitstappen en de wandelaars kunnen hier
ook uitstappen als ze willen.

De wandelaars:
Kunnen kiezen uit 6 ½ km en/of 8 ½ km
We starten vanaf het sportpark om 8.00 uur en
wandelen 8 ½ km naar Geldrop.
Hier stappen we in de bus. Wie wil kan het laatste stuk
6 ½ km vanaf de Achelse Kluis naar Domein de Bever
verder wandelen.
Aanmelden:
Stuur een email naar marlou1955@icloud.com en geef
aan:
om 8:00 uur start met wandelen
0m 9.00 uur start met hardlopen (30 km – 9 km
per uur)
Om 9.15 uur start met hardlopen (30 km – 10
km per uur)
Om 9.20 uur in de bus stapt voor een andere
startplaats (overige hardlopers)

Voor iedereen was het om 9:00 uur verzamelen op de
parkeerplaats bij Intratuin Nuenen. Nadat Tonnie aan
iedereen een bonnetje voor het ontbijt gegeven had,
konden we om 9:15 uur vertrekken. De opkomst was
zoals altijd goed. Van Fun 2 Runners tot en met groep
5, iedereen kon deelnemen aan een lekkere loop van
ongeveer een uur in de omgeving van Nuenen.
Heerlijk loopweer was het deze ochtend.
Na terugkomst bij de Intratuin konden wij allemaal
genieten van een welverdiend ontbijtje, gezellig
bijkletsen onder het genot van een warm pistoletje,
croissantje en een kopje koffie of thee. Met een
voldaan gevoel vertrokken we daarna weer allemaal
huiswaarts. Voor alle lopers, graag tot de volgende
keer.

Ontbijtloop
Door: Anne-Marie Giepmans

Een leuke zaterdagochtend training met de
lopersgroep, de Ontbijtloop, met als vertrekpunt
Intratuin in Nuenen. Eigenlijk stond op het programma
een duurloop van 100 minuten langs het Eindhovens
kanaal Tempo 1. Enkele weken geleden is besloten
deze duurloop te vervangen door een altijd gezellige
ontbijtloop.
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