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Belangrijke data
* 26 dec. Kerstwandeling
(gaat niet door)

Beste leden
Door: het bestuur
We zijn inmiddels weer een aantal
weken onderweg in de volgende
lockdown. Het zal duidelijk zijn dat
we de trainingen met de beperkte
groepsgrootte niet gepland kregen
met ons trainersteam. Daarnaast
volgde er zelfs nog een extra
beperking van maximaal twee
personen exclusief trainer. Erg
jammer, ook omdat we net met
een hele nieuwe groep Fun2Run
waren gestart. Zodra de maatregelen weer worden aangepast
en sporten in een groep
toegestaan is, zullen we alles weer
starten voor zover dan mogelijk.
Het nieuwe schema staat al een
tijd weer online op de website,
dus probeer zoveel mogelijk
zelfstandig of met een maatje dit
te volgen en aan de gang te
blijven. En ook de wandelaars:
graag doorgaan met wandelen! Als
we weer opstarten willen we bij
voorkeur het schema weer
gewoon oppakken. Bovendien is
het nu eenmaal belangrijk om te
blijven bewegen, want dat is goed
voor de weerstand.
Op 27 Oktober hebben we dan
eindelijk ‒ online, dat wel ‒ onze
ALV2020 gehouden. Deze was
immers uitgesteld, omdat we in
maart in de eerste lockdown
zaten. We hadden een opkomst
van bijna 30 leden en hoewel we
moeten bekennen dat dit best
spannend was, vinden we zelf dat
het online best goed gelukt is.
www.lopersgroepbrandevoort.nl

Tijdens deze ALV hebben we
afscheid genomen van Aus als
secretaris. Namens het bestuur én
de leden willen we Aus heel erg
bedanken voor zijn bijdrage aan
de club in de afgelopen jaren.
Toegetreden tot het bestuur is
Wouter, die zich ook in deze
nieuwsbrief even voorstelt.
Blijf allemaal in beweging en
gezond!!

Even voorstellen
Door: Wouter Kuijpers
Hallo allemaal! Mijn naam is
Wouter Kuijpers. Na de ALV 2020
heb ik het “secretaris-stokje”
overgenomen van Aus. Daarnaast
draag ik tot de volgende ALV ook
het “penningmeester-stokje”.
Sandra en Renate doen achter de
schermen het werk, waarbij
Renate wordt ingewerkt voor de
beoogde overdracht. Sinds
oktober 2018 ben ik lid van onze
Lopersgroep. Pre-corona liep ik
wekelijks mijn rondjes met groep
5. Buiten groep 5 denk ik niet dat
veel mij zullen kennen, ik ben een
rustig typje. Mijn vriendin (en
kersverse verloofde!) Claudia,
loopt ook bij onze Lopersgroep in
groep 1.
Als jullie dit bericht lezen, begin
december, heb ik net mijn
proefschrift ingeleverd. Ik ben in
het dagelijks leven promovendus
op de Technische Universiteit
Eindhoven. Mijn onderzoek gaat
over klimaatcomputers in
tomatenkassen. Ik heb onderzocht
in hoeverre én hoe goed het
kasklimaat gestuurd kan worden
door computers. Daarnaast ben ik
lid van het Robotvoetbalteam van
de TU Eindhoven (5x wereld-

kampioen!). We maken robots die
zelfstandig voetballen, gaaf hè!?
Na het inleveren van mijn
proefschrift begin ik in januari, na
een welverdiende vakantie, aan
een nieuwe uitdaging op de TU/e.
Ik ga onderzoekers ondersteunen
in het aanvragen van overheidsfinanciering voor onderzoeksprojecten en ik zal het contact met
bedrijven gaan onderhouden.
Mijn vrije tijd vult zich vaak
automatisch met (pre-corona):
bezoek van/bij familie/vrienden,
koken (ik doe het graag, dat zegt
niks over kwaliteit), beetje gamen
en lekker klussen thuis.
De komende jaren draag ik met
veel eer de titel als secretaris van
onze Lopersgroep. Bij vragen,
ideeën, opmerkingen, al dan niet
voor het bestuur, kunnen jullie mij
bereiken via secretaris@
lopersgroepbrandevoort.nl, óf
straks weer gewoon tijdens het
hardlopen!
Groeten, Wouter Kuijpers
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