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Belangrijke data  
* 11 sept Treinenloop 
* 10 okt Marathon Eindhoven 
* 23 okt Beverloop* 

 
 

Nog even nagenieten 
Door Elly Rijkers 
 
Soms is één plus één echt drie of 
voor mijn gevoel zelfs wel tien. Als 
je samen de schouders onder iets 
zet en allemaal werkt aan 
hetzelfde doel. Alle neuzen 
dezelfde kant op en aanpakken 
maar. Ongelooflijk wat je dan 
samen in korte tijd kunt realiseren, 
daar ben ik nog steeds van onder 
de indruk. Maar wij hebben dat 
gefixt, Lopersgroep Brandevoort 
samen met HAC, wij hebben een 
nieuw Helmonds sportevenement 
op de kaart gezet; de Lavans Halve 
van Helmond. 
 

 
 
Wederom verschijnt er een brede 
glimlach op mijn gezicht, als ik 
terugdenk aan 18 juli. Fantastisch 
om te zien wat we op die dag 
samen gerealiseerd hebben met 
vrijwilligers (ruim 140!!), 
sponsoren en natuurlijk de 
gemeente die het aandurfde om 
het evenement door te laten gaan. 
Door de goede voorbereiding 
kregen we verantwoordelijkheid 
van de gemeente en we hebben 
laten zien dat we die aan konden. 
 

 
Prachtig dat sporters weer mee 
konden doen aan een evenement, 
echt overal blije gezichten. 
Natuurlijk was het te warm voor 
de deelnemers, maar dat mocht 
de pret niet drukken. In totaal 
gingen bijna 600 hardlopers, 151 
kinderen en 111 wandelaars 
enthousiast van start. Het deel-
nemersveld was internationaal 
met deelnemers uit Nederland, 
België, Engeland en Polen. 
Bovendien bleek het écht een 
evenement voor alle leeftijden; de 
jongste deelnemer was 5 jaar en 
de oudste 86 jaar. Allen werden 
enthousiast aangemoedigd door 
wethouder Harrie van Dijk. 
Sporten verbindt en dat was 
duidelijk zichtbaar tijdens het 
evenement! 
 

 
 
Nogmaals bedankt aan iedereen 
die een steentje aan dit 
evenement heeft bijgedragen.  
 

 
De eerste editie is bijzonder goed 
gewaardeerd door de deelnemers, 
iedereen was lovend over de 
organisatie. Dat smaakt naar 
meer. Dus we gaan op naar de 2e 
editie, gepland op 10 april 2022. 
 

LGB Groepsgevoel - 
Oproep 
Door Tonny van Cauteren 
 
In onze laatste bestuurs-
vergadering hebben we gesproken 
over de stand van het ‘LGB 
Groepsgevoel’. We zijn een 
sportieve groep waarbij 
gezelligheid en samen sporten op 
elk niveau tot onze kernwaardes 
behoren. Door corona hebben we 
lang niet, of beperkt, met elkaar 
kunnen lopen en zijn er ook 
activiteiten niet door kunnen 
gaan. Inmiddels kan er weer meer 
en doen we ook weer meer.  
Toch vernemen we van leden, en 
vinden we zelf ook, dat het 
groepsgevoel minder is en wel een 
boost kan gebruiken. Als bestuur 
hebben we wel ideeën, maar niet 
alle wijsheid in pacht. Daarom 
willen we graag de hulp van jullie, 
de groep, inroepen.  
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Heb je suggesties over wat we 
anders kunnen doen of zouden 
moeten proberen te organiseren, 
dan horen we die graag van jullie. 
Mits toegestaan binnen de regels, 
en met hulp van vrijwilligers en de 
evenementencommissie, kunnen 
we dan kijken wat er mogelijk is 
vanuit de club.  
 
Verder doen we ook een oproep 
om deelnames aan evenementen 
of activiteiten zo breed mogelijk te 
delen. Die worden dan wel niet 
vanuit de club georganiseerd, 
maar dragen wel bij aan een 
groepsgevoel. Praat het rond, zet 
het in de app-groepen of meldt 
het aan voor de nieuwsbrief. Als 
voorbeeld: deze week is in de trail-
groepsapp de suggestie gedaan 
om mee te doen aan de Twentse 
Smokkeltrail op 7 November.  
En zo poppen er wel vaker leuke 
activiteiten op waar misschien 
meer mensen in geïnteresseerd 
kunnen zijn dan de groep 
waarmee je loopt. Denk er eens 
over na, heb het er over tijdens de 
trainingen en we hopen graag van 
jullie te horen.  
 
Als laatste, we hebben een hele 
mooie sportaccommodatie waar 
ook na het sporten gedoucht en 
gezellig een drankje genuttigd kan 
worden. De vakantie is voorbij, 
dus de bar weer langer open. 
Proost! 
 

 

Vrijwilligers gevraagd 
Door Marlou Ubags 
 
Wij huren onze accommodatie van 
Stichting Sportpark Brandevoort, 
waarvan het bestuur vertegen-
woordigd zou moeten zijn door 
een afgevaardigde van iedere 
gebruiker. Helaas is dit niet het 
geval; het bestuur bestaat op dit 
moment voor het merendeel uit 
leden van de voetbalclub. We zien 
dan ook dat onze belangen steeds 
minder goed behartigd worden. 
Het zou een pre voor LGB zijn, als 
een lid van onze club binnen het 
bestuur van SSB zou plaatsnemen. 
Dus vind je het leuk om actief 
bezig te zijn binnen een bestuur, 
dan is dit misschien iets voor jou. 
Interesse? Laat het even weten 
aan Marlou Ubags: 0642003124. 
 
Daarnaast wordt het sportpark 
voornamelijk draaiende gehouden 
door vrijwilligers voor de bar en de 
groenvoorziening en dergelijke. 
Iedere vereniging levert een of 
meerdere vrijwilligers, behalve 
LGB. Nu hebben we ieder jaar de 
discussie over het wel of niet 
gebruik kunnen maken van de 
faciliteiten van het sportpark 
tijdens de vakantie. Indien LGB 
een vrijwilliger zou leveren, dan 
zou dat probleem opgelost zijn, 
omdat hij/zij dan een sleutel kan 
krijgen van de accommodatie 
tijdens de vakantieperiode. Het 

vrijwilligerswerk hoeft niet 
structureel te zijn, maar kan ook 
bestaan uit een of twee keer per 
jaar (met een groepje vrijwilligers) 
een dagdeel ‘klussen’ op het 
sportpark. Meer informatie nodig? 
Neem dan contact op met William 
Kuijpers 0639431397. 
 

WBTR 
Door het bestuur 
 
Per 1 juli is een nieuwe wet 
bestuur en toezicht rechts-
personen, de WBTR, ingevoerd. 
Met deze nieuwe wet krijgen alle 
verenigingen en stichtingen te 
maken, zo ook onze vereniging. 
 
Conform het werkboek goed 
bestuur, zoals beschreven in de 
nieuwe wet, is er inmiddels door 
het bestuur een bestuursnotitie 
gemaakt, die in de eerst volgende 
ALV op de agenda zal komen. 
Waarschijnlijk is aanpassing van de 
statuten nodig. Mocht dit het 
geval zijn, dan wil het bestuur 
hiervoor goedkeuring vragen aan 
de leden in de ALV. 
 

*Beverloop 
Op zaterdag 23 oktober is er weer 
een Beverloop! We gaan dan met 
z’n allen naar België: wandelend, 
hardlopend en met de bus. We 
eindigen met wat lekkers op het 
terras. Er zijn diverse afstanden, 
zowel voor hardlopers als voor 
wandelaars. We vertrekken vroeg 
en houdt er rekening mee dat we 
pas in de middag terug zijn! 
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