
 
 
 
  
 
                                                  Nummer 110  – Jaargang 11 – februari 2022 

 
 

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

 

Belangrijke data  
* 16 maart    
   Heideloop 
* 14 mei 2022  
   10-jarig jubileum LGB!!! 
 

 

Nieuwjaarswandeling  
 
Eindelijk kon de nieuwjaars-
wandeling doorgaan.  
Zondag 13 februari kwamen we 
uiteindelijk met 25 mensen bij 
elkaar bij Grotel’s Genieten en 
zoals het goede Brabanders 
betaamt vertrokken we netjes een 
kwartier later dan gepland.  
 
De weergoden waren ons meer 
dan goed gezind, we wandelden 
straf over goede en minder goede 
paden , de modderpaden hebben 
we met z’n allen kranig doorstaan. 
Menig trailloper zou jaloers zijn 
geweest, zo modderig waren 
sommige paden. Dit mocht echter 
de pret niet drukken. Na ruim 1 ½ 
uur waren we weer terug bij 
Grotel’s Genieten.  
 
Na een heerlijke kop soep en een 
drankje namen we afscheid. Het 
was een super gezellige dag, we 
hebben genoten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 april - Lavans  
Halve van Helmond   
 
Al ingeschreven voor de Lavans 
Halve van Helmond? Hardlopen of 
wandelen, voor iedereen is er een 
mooie uitdaging. Het evenement 
start dit jaar vanuit de Veste in 
Brandevoort, een prachtige locatie 
voor het evenement.     
 
Doe je zelf niet mee? Schrijf je dan 
in als vrijwilliger. Dat kan ook voor 
een paar uur, alle hulp is welkom! 
Meer informatie bij 
kittyvanderheijden@live.nl  
 
Ook zoeken we nog vrijwilligers 
die Lopersgroep Brandevoort 
willen promoten. We hebben een 
kraampje tijdens het evenement 
om de lopersgroep te promoten. 
Vind je het leuk om dit te 
bemannen op 9 of 10 april, neem 
dan contact op met Marlou Ubags 
via marlou1955@icloud. com. 
 

Hardloopwedstrijden 
 
Er zijn de komende tijd weer 
verschillende, leuke hardloop-
wedstrijden in de omgeving; je 
kunt weer meedoen!! 
 
Zo is er op 13 maart de Gulbergen  
Trail die bestaat uit een trail over 
drie verschillende afstanden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,4km, 7,25km of 10,3km. Door 
het hoogteverschil in het parcours 
en de oversteek over het kanaal 
kan deze trail met recht een 
uitdagende trail worden genoemd.  
Inschrijven kan t/m 11 maart via 
www.inschrijven.nl en meer info 
vind je op www.gulbergencross.nl. 
 

 
 
Op Koningsdag, donderdag 27 
april 2022, organiseert Runners-
club Lieshout de 3e editie van de 
Kings & Queens Run. De start van 
deze loop is om 11.00 uur, de 
prijsuitreiking vindt plaats om 
12.15 uur. Deelnemers kunnen 
kiezen tussen de volgende 
afstanden: 2,5 – 5 – 7,5 – 10 km. 
Alle afstanden starten gelijktijdig. 
Aanmelden kan tot 20 april via 
www.inschrijven.nl (€ 5,-) en op de 
dag zelf vanaf 9.30 uur (€ 7,50). De 
jeugd tot en met 17 jaar betaalt 
€2,50. Kijk voor meer informatie 
op www.kingsqueensrun.nl.  
 

 

 
 
Colofon 
Nieuwsbrief Lopersgroep Brandevoort 

Redactie/vormgeving: PR commissie 

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks 
voor leden van Lopersgroep Brandevoort. 

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