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Belangrijke data
* Zaterdag 28 november
Ontbijtloop
* Donderdag 26 december
Kerstwandeling

Beste vrijwilligers
Door: Sylvia Hermsen
Vrijwilligerswerk LEV Helmond
organiseert i.s.m. Gemeente
Helmond elk jaar een actie om
alle vrijwilligers te bedanken voor
hun inzet. Dit jaar organiseren zij
een Week van de Vrijwillige inzet,
waarin de vrijwilliger gratis leuke
workshops (coronaproof) kunnen
volgen. Je kunt je inschrijven
vanaf 7 november 2020. Sylvia
(vrijwilligers- coördinator) zal de
uitnodiging aan jullie uitreiken.

verplicht, voornamelijk vanwege
de coronamaatregelen.
Vol was vol, het maximaal aantal
personen mocht dit jaar echt niet
overschreden worden.

Namens Bestuur Lopersgroep,
Bedankt voor jullie inzet, samen
houden we de club “lopend”!

De deelnemers van de 16 km
vertrokken om 9.15 uur en als
laatste de lopers voor de 10 km.

Superloop vanuit de
Hoijse Hoeve

Wat hadden we een geluk met het
weer! Een beetje fris, maar een
strakblauwe lucht. Tijdens het
lopen werd het zelfs warm en de
jasjes gingen uit. We genoten
allemaal van de mooie routes,
menigmaal hoorde ik weer: “Oh,
wat is Nederland toch mooi.”

Door: Marlou Ubags
Zaterdag 10 oktober stond een
mooi evenement op het
programma. Inschrijven was

www.lopersgroepbrandevoort.nl

Onderweg kwamen we Jurgen en
Bert tegen die ons voorzagen van
water, banaantje en winegums
😋.

We verzamelden bij de Hoijse
Hoeve in Someren, prachtig
gelegen in de bossen. De
wandelgroep vertrok om 9.00 uur,
vervolgens de hardlopers die een
halve marathon als doel hadden.

Ria stond ook halverwege met
dezelfde versnaperingen. Na een
korte pauze trokken we weer
verder.
We konden om 11.00 uur bij de
Hoijse Hoeve terecht. Buiten
onder het afdak konden we lekker
in het zonnetje zitten.

Volg ons op facebook! www.facebook.com/lopersgroepbrandevoort

Uitslag ledenenquête
Door: Ria Jacobs

De wandelaars zaten al aan de
koffie met heerlijk gebak, waarna
de 10 km hardlopers binnen
kwamen. Een tijdje later kwamen
ook de hardlopers van de 16 km
binnen.
Voordat de hardlopers van de
21 km binnen kwamen, waren de
wandelaars al naar huis, evenals
een groot gedeelte van de 10 km
lopers. Op deze manier konden
we ons allemaal keurig aan de
afstand houden. Prachtig om te
zien hoe iedereen heeft genoten!

Zoals aangekondigd in de ALV
vinden jullie in de bijlage de
resultaten van de ledenenquête.
Deze enquête is een belangrijke
bron voor het bestuur om te
kijken waar we als lopersgroep
nog beter kunnen aansluiten bij
de wensen van onze leden. Het
gemiddelde cijfer dat gegeven
wordt voor onze club is een 8.1,
een prima prestatie!
Mooi om te zien dat we ook op de
verschillende onderdelen goed
scoren. De ledenenquête geeft
ook inspiratie welke punten we
kunnen verbeteren, hier wordt
inmiddels aan gewerkt. Zo zorgen
we er samen voor dat het steeds
leuker wordt bij Lopersgroep
Brandevoort!

Dankzij de inspanning van de
evenementen-commissie, trainers
Marie- Jose, Tonny, Paul, Marian,
Trudy, Frank, Evelien en Marlou
en natuurlijk de vrijwilligers Bert,
Jurgen en Ria, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd
evenement.

Nieuwe kleding
lopersgroep
Door: Patricia, Madelon, John en
Marlou
Na drie prima bezochte
pasmomenten is de nieuwe clubkleding besteld. Wij verwachten
de kleding rond 4 december,
zodra deze binnen is informeren
wij jullie waar en wanneer de
bestelde kleding opgehaald kan
worden.
Een nieuwe pasronde zal zijn in de
week van 1 februari 2021.
www.lopersgroepbrandevoort.nl
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