
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Het evenement kan niet zonder 
waardevolle vrijwilligers. Wil jij 
een handje helpen? Dit kan ook 
een paar uur zijn, je bent niet 
meteen de hele dag kwijt. Laat het 
weten aan Kitty van der Heijden 
kittyvanderheijden@live.nl, je 
inzet wordt zeer gewaardeerd 
door de organisatie en zeker ook 
door alle deelnemers! 
 

Naar de top voor Kika 
door Elly Rijkers 
 

In de zomer van volgend jaar ga ik 
naar de top wandelen voor 
Stichting Kika, kinderen kankervrij. 
Met een groep gaan we de 
Bishorn 4153 m in Zwitserland 
beklimmen voor dit goede doel.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Deze stichting heeft als doel om te 
zorgen dat kinderen met kanker een 
100% kans op genezing hebben. 
Kinderen met kanker strijden elke dag 
om weer gezond te worden. Graag draag 
ik op deze manier mijn steentje bij in 
hun strijd.  

 
Al het geld wat we ophalen gaat direct 
naar Kika, de organisatie en reiskosten 
betalen we zelf. Ga jij mee de strijd aan 
met mij? Lees mijn actiepagina voor 
meer informatie  en donatie. Dank je 
wel!  
https://www.actievoorkika.nl/elly-rijkers  

 
  Het bestuur wenst iedereen  
   een heel mooi uiteinde en  

  een sportief en gezond 2022 
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Helaas 
door het bestuur 
 

Helaas is Nederland weer in lock 
down dus kunnen we niet in 
groepsverband hardlopen en 
wandelen. Om deze reden kan de 
nieuwjaarswandeling ook niet 
doorgaan. We hopen dat wet 
halverwege januari wel weer kunnen 
trainen, we kijken er erg naar uit 
iedereen weer in levenden lijve te 
zien. Zoek ondertussen een hardloop- 
of wandelmaatje, dat motiveert om te 
blijven trainen.  
 

Pasronde kleding 
door de kledingcommissie 
 

De data om de clubkleding te 
passen en bestellen zijn gewijzigd. 
De nieuwe data zijn: 21, 23 en 26 
februari meteen  na de training. 
 

 

Lavans Halve van 
Helmond 
door Elly Rijkers 
 

De organisatie is weer volop aan de 
slag met de 2e editie van de Lavans 
Halve van Helmond.  Deze vindt 
plaats op 9/10 april 2022. De start 
in 2022 is vanuit de markthal in de 
Veste van  Brandevoort.  Een 
prachtig startpunt met de mooie 
ambiance van onze wijk 
Brandevoort. 

Belangrijke data 
* 14 mei 2022 

10-jarig jubileum LGB!!! 

Colofon 

Redactie/vormgeving: PR commissie Deze  

nieuwsbrief verschijnt maandelijks voor 

leden van Lopersgroep Brandevoort. 

Inleveren kopij volgende editie: vóór 15 

januari via pr@lopersgroepbrandevoort.nl 

 

kittyvanderheijden@live.nl
https://www.actievoorkika.nl/elly-rijkers
http://www.lopersgroepbrandevoort.nl/
http://www.facebook.com/lopersgroepbrandevoort
mailto:pr@lopersgroepbrandevoort.nl

