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Belangrijke data  
* zaterdag 7 januari 2023 
   Nieuwjaarsreceptie 
* zondag 15 januari 2023 

      Nieuwjaarswandeling 
 

Van het bestuur 
 
Het bestuur wenst iedereen fijne 
feestdagen en een sportief, maar 
vooral gezond, 2023 toe! We zien 
jullie graag tijdens de nieuwjaars-
receptie op zaterdag 7 januari a.s. 
van 14.00 - 19.00 uur in het 
Brandpunt. Graag inschrijven voor 
deelname via de website.  
 

Nieuwjaarswandeling 
 
Op zondag 15 januari 2023 
wandelen we gezellig met zijn 
allen het nieuwe jaar in. We 
verzamelen om 11.00 uur bij het 
sportpark in Brandevoort. Van 
daaruit vertrekken we om 11.15 
uur voor een wandeling van 8 tot 
10 km. Halverwege bij "de Koffer" 
in Mierlo genieten wij van een kop 
soep en een consumptie voordat 
we de uitdaging van de laatste 4 
tot 5 km aangaan. 
Ook niet-leden zijn welkom! Dus 
neem partner, goede vriend of 

vriendin, collega, buurvrouw enz. 
om mee te gaan. Het is ook een 
leuke activiteit voor hen, om 
kennis te maken met onze 
vereniging. Voor deze introducé 
vragen wij wel een eigen bijdrage 
van 6 euro (ter plekke op 15 
januari cash te voldoen). 
Inschrijven en afmelden kan via de 
website.  
 

Fun2Walk 
 
Voor iedereen die wil beginnen 
met wandelen, start de wandel-
groep op maandag 23 januari om 
19.00 uur een "fun to walk". Een 
opbouwend programma om stap 
voor stap naar 10 km aan een stuk 

te wandelen. Wat dit verder 
inhoudt vertellen we uitgebreid op 
een informatieavond op woensdag 
18 januari op het sportpark vanaf 
20.30 uur. Inschrijven kan via de 
website. 
 

De ledenenquête 
 
Al bijna 60 leden hebben de 
enquête ingevuld. Daar zijn we 
heel blij mee! Mocht je de 
enquête nog niet ingevuld 
hebben, neem dan nog snel even 
de moeite. Het kost maar een paar 
minuten van je tijd en wij kunnen 
verder met de feedback. 
 
Een aantal van jullie hebben ons 
ook al feedback gegeven over de 
vorm van de enquête, met name 
dat er maar één antwoord 
mogelijk was bij de vragen. Dat 
nemen we natuurlijk mee voor de 
volgende keer! 
 

ALV 
 
De volgende ALV staat gepland op 
woensdag 22 maart a.s. om  
20.30 uur in het Sporthuis. De 
uitnodiging met agenda volgt nog. 
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Halve van Helmond 
 
Op zondag 16 april 2023 staat al 
weer de 3e editie gepland van dit 
loop- en wandelevenement.  
Het wordt weer een prachtig 
evenement en is dit jaar 
uitgebreid met een kidsfestival op 
sportpark Molenven in Stiphout en 
een healty food festival op het 
evenemententerrein in Brande-
voort. Lees er alles over op 
www.halvevanhelmond.nl.  
De inschrijving is inmiddels 
geopend. Ook kun je weer 
aanmelden om een paar uurtjes of 

de hele dag te helpen via 
vrijwilligers@halvevanhelmond.nl, 
voor elke vrijwilliger krijgt de club 
een vergoeding van € 12,50! 
 

Vacature secretaris 
 
Tijdens de ALV treedt onze huidige 
secretaris, Wouter Kuijpers, af. 
Daarom zijn we op zoek naar een 
nieuwe secretaris. Heb je hier 
interesse in? Of wil je er meer over 
weten? Spreek een van ons aan of 
stuur een mailtje naar secretaris@ 
lopersgroepbrandevoort.nl. 
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Redactie/vormgeving: PR commissie 

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks 
voor leden van Lopersgroep Brandevoort. 

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