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Belangrijke data  
* zondag 12 maart 2023 
   Gulbergentrail 
* woensdag 22 maart 2023 

      Algemene Ledenvergadering 
 

Nieuwjaarsreceptie  
Door: de evenementencommissie 
 
Dit jaar is het de evenementen-
commissie gelukt om een gezellige 
nieuwjaarsreceptie te organiseren 
voor onze leden. Heel wat 
avonden hebben we samen 
gezeten om inspiratie te krijgen en 
dingen te regelen. Wat zou leuk 
zijn? Lukt dit binnen ons budget en 
wat is een geschikte dag? Welk 
tijdstip is voor iedereen goed en 
waar gaan we het houden? Hoe 
weten we wie er komt? Inschrijven 
via de site was snel genoeg 
geregeld door Patrick Zwegers en 
ook het regelen van een mailbox 
voor de evenementencommissie 
was voor hem geen probleem.  
 
Het idee van een muziekbingo was 
al snel geboren, maar of het te 
realiseren was, en hoe, dat had 
nog wat voeten in aarde. 

Uiteindelijk waren we er van 
overtuigd dat dit allemaal moest 
lukken. Gelukkig konden we John 
Vincent strikken om deze bingo in 
goed banen te leiden. Patricia kon 
een soundmixer regelen en de 
playlist leverde gelukkig ook geen 
probleem op. Leuke prijzen 
kochten we en gulle gevers deden 
daar nog een schepje boven op. 
Bedankt allen!  
 
Met ‘t Brandpunt hebben we 
vervolgens afspraken gemaakt 
over de drankjes en de catering. 
Drie rondes snacks vonden we te 
weinig voor onze leden. Dus weer 
in overleg met het Brandpunt; 
deze uitbreiding van snackrondes 
stuitte toch op problemen. Met de 
belofte dat we veel zouden 
helpen, werd ons verzoek gelukkig 
ingewilligd. Super, Brandpunt!!  
 
Zaterdag 7 januari om 13.00 uur 
togen we richting Brandpunt, 
soundmixer onder de arm, en 
zeulend met tassen vol met prijzen 
kwamen we daar op tijd aan.  
Laatste voorbereidingen getroffen 
en installatie gecheckt, alles in 
orde: het feest kon beginnen! 
 
Klokslag 14.00 uur meldden zich 
de eerste gasten. Na betaling van 
de eigen bijdrage en controle van 
de inschrijving mochten ze naar 
binnen. Iedereen werd ontvangen 
door twee lieftallige dames met 
een glaasje prosecco.  
 
Onze voorzitter Frank heette 
iedereen welkom en na zijn 
speech vol lovende zinnen, een 
grapje en toekomstverwachtingen 
zat de stemming er snel in.  
 
De muziekbingo met stralende 
gastheer Vincent was een groot 
succes en dan hebben we het nog 

niet gehad over de zangtalenten 
van Caroline en Roland!  

 
De snacks gingen er goed in en de 
drankjes smaakten ook prima. Het 
nieuwe jaar was ingezet en 
hopelijk volgen er nog meer van 
deze leuke initiatieven. Volgens 
ons heeft iedereen zich goed 
vermaakt. Iedereen bedankt en… 
op naar de volgende gebeurtenis!!  
 
 

Lekker ’t nieuwe jaar 
inwandelen 
Door: Elly Rijkers 
 

Na de feestdagen is het lekker om 
weer naar buiten te gaan. Die 
gedachten hadden meer mensen. 
Zo stond een heel enthousiaste 
club Lopersgroep Brandevoorters 
zondagochtend 15 januari te 
trappelen om lekker te wandelen 
door de winterse kou. 
 
Ria als akela voorop werd braaf 
gevolgd door de rest van de groep. 
Ze leidde ons langs mooie plekjes 
langs het kanaal, door de bossen 
en weilanden naar ‘De Koffer’ in 
Mierlo. Natuur is prachtig, zeker 
als dat afgewisseld wordt met een 
bezoek aan een gezellig tentje. 
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Onderweg moesten we natuurlijk 
even poseren voor de groepsfoto. 
Een voorbij trimmende hardloper 
werd spontaan tot fotograaf 
gebombardeerd. Na het maken 
van de foto kreeg hij een folder 
van onze club in handen en is hij 
uitgenodigd om eens bij ons te 
komen trainen. Ben benieuwd of 
wij als wandelaars hem 
geïnspireerd hebben.  
 
De sfeer was ook op de weg naar 
ons thuishonk Sportpark 
Brandevoort uitstekend. Dank aan 
de evenementencommissie voor 
deze leuke wandeling! 
 

Gulbergentrail 
 
Op zondag 12 maart organiseren 
we samen met LONU (Nuenen),  
LGM (Mierlo) en LOGO (Geldrop) 
de Gulbergentrail.  

 
In deze mooie trail kan je in één 
(paars 3,4km), twee (+geel 
7,25km) of drie (+blauw 10,3km) 
verschillende rondes over de 
Gulbergen lopen (zie kaartje).  
De langste afstand bestaat dus uit 
de paarse, gele én blauwe route. 
Voor elk wat wils! 
 
Alle informatie kun je vinden op 
de website www.gulbergentrail.nl. 
Via die site kun je ook inschrijven. 
Wil je niet hardlopen, maar vind je 
het leuk om te helpen? Laat het 
dan even weten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evenementen 2023 
 
We hebben de volgende 
evenementen al op ons lijstje 
staan. Precieze data volgen nog. 
 
12 maart      
Gulbergentrail 
 
16 april        
Halve van Helmond 
 
Mei               
Heideloop Someren 
 
Juni               
Hardloop- /wandeltraining Strijp S 
 
September  
Estafette treinenloop 
 
Oktober       
Wandelevenement 
 
December  
Ontbijtloop 
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