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Belangrijke data  
* 13 februari 2022    
   Speciale wandeling 
* 14 mei 2022  
   10-jarig jubileum LGB!!! 
 

 

Speciale wandeling 
door: de evenementencommissie 
 
Noteer het vast in je agenda, want 
anders als andere jaren doen we 
deze keer een speciale wandeling 
op zondag 13 februari 2022. 
 
We verzamelen vanaf 11.00 uur bij 
Restaurant Grotel’s Genieten in 
Bakel. Van daaruit vertrekken we 
om 11.15 uur voor een wandeling 
van 8 tot 10 km. Daarna kletsen 
we na onder het genot van een 
kop erwtensoep. 
 

 
 
Neem gerust je partner, goede 
vriend of vriendin mee. Voor deze 
introducé vragen wel een eigen 
bijdrage van 6 euro (ter plekke op 
13 februari te voldoen). 
Inschrijven incl. introducé kan 
vanaf woensdag 26 januari d.m.v. 
een lijst die ligt in het clubhuis, via 
de website of een appje naar Ellen 
06-25157696. 
 
Tot 13 februari!! 

 

Oproep foto’s 
door: commissie jubileum 
 
Voor ons jubileumfeest zijn we 
nog op zoek naar goede foto’s van 
onze club. Leuke foto’s van goede 
kwaliteit van de wandelaars en/of 
van de hardlopers. 
Heb je foto’s? Stuur ze dan naar 
pr@lopersgroepbrandevoort.nl 
 
Alvast bedankt! 
 

 
 

FUN2RUN 
Wij willen dolgraag weer Fun2Run 
opstarten, maar helaas hebben we 
te weinig trainers.  
Vind jij het leuk om startende 
hardlopers te begeleiden en te 
trainen, aarzel dan niet en meld je 
aan bij Peter Rasenberg. Uiteraard 
word je hiervoor opgeleid. 
Horen graag van je! 
 

Toekomst Gulbergen 
 
De Gulbergen is voor Lopersgroep 
Brandevoort een fijne plek om te 
(heuvel)trainen. In het afgelopen 
jaar heeft eigenaar Metropool-
regio Eindhoven een verkenning 
uitgevoerd naar wat er mogelijk is 
en de komende periode wil het in  

 
samenspraak met betrokkenen en 
belangstellenden een plan voor 
Landgoed Gulbergen ontwikkelen. 
Als groene, recreatieve buffer 
waar de natuur tot haar recht kan 
komen, maar met mogelijk andere 
functies en voorzieningen die 
passen bij de regio. 
 
Denk en praat mee over de 
ontwikkeling van Gulbergen 
 
Op 24 februari is er een online 
informatiebijeenkomst van 19.00 
tot 20.15 uur. Tijdens deze 
bijeenkomst word je geïnformeerd 
over de stand van zaken en kan je 
ideeën en aanvullingen die van 
belang zijn voor de verdere 
planuitwerking naar voren 
brengen. Deze informatie is de 
basis voor de gesprekken die 
daarna volgen en waarbij iedereen 
die zich betrokken voelt van harte 
welkom is. 
 
Meer info en een link naar de 
informatiebijeenkomst vind je op 
https://gulbergen.nl/nl/landgoed/
nieuws-op-landgoed-
gulbergen/120-test-nieuwsartikel 
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Redactie/vormgeving: PR commissie 

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks 
voor leden van Lopersgroep Brandevoort. 

Inleveren kopij volgende editie: 
vóór 15 februari via 
pr@lopersgroepbrandevoort.nl  

http://www.lopersgroepbrandevoort.nl/
http://www.facebook.com/lopersgroepbrandevoort
https://gulbergen.nl/nl/landgoed/nieuws-op-landgoed-gulbergen/120-test-nieuwsartikel
https://gulbergen.nl/nl/landgoed/nieuws-op-landgoed-gulbergen/120-test-nieuwsartikel
https://gulbergen.nl/nl/landgoed/nieuws-op-landgoed-gulbergen/120-test-nieuwsartikel
mailto:pr@lopersgroepbrandevoort.nl

