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Agenda
Zaterdag 1 juni 2019:

25e (!) Van Gogh Loop (door LONU)

Donderdag 6 juni 2019:

LGM: Bootcamp (zie pagina 4)

Maandag 1 juli 2019:

LGM: Campingtrack

Zaterdag 6 juli 2019:

Start Kennedymars

Dinsdag 20 augustus 2019:

Wolfsvenloop (onder voorbehoud)

Dinsdag 27 augustus 2019:

Strabrechtse heideloop (door LOGO)

Zondag 8 september 2019:

Libertyloop

Zondag 22 september 2019:

Rondje Brandevoort

Zaterdag 28 september 2019:

LGM: Nordic Walkingdag

Woensdag 9 oktober 2019:

LGM: Wandeldag

Zondag 13 oktober 2019:

Marathon Eindhoven

Zondag 3 november 2019:

Valkenloop (onder voorbehoud)

Zondag 24 november 2019:

’t Is Voor Niks Loop (Geldrop)

Zaterdag 14 december 2019:

LGM: Van Huis naar Kluis

Redactie en opmaak van deze nieuwsbrief: wimvanalphen@gmail.com
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Twan van Genugten:
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Op vrijdagmorgen 26 april 2019 (de dag voor Koningsdag) ontving een totaal verraste
Twan uit handen van interim burgemeester Désirée Schmalschläger een lintje: Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Twan ontving dit eerbetoon voor al zijn vrijwillige verdiensten
voor Scouting Mierlo (vanaf 1976), Lopersgroep Mierlo (vanaf 1988), Daf Runningteam en de Roparun (Team Capi2).
Deze ochtend hadden familie, vrienden en verenigingsleden zich in grote getalen
verzameld in de blokhut van Scouting Mierlo. Twan is daar vanuit zijn vakantie in Zuid
Limburg heengelokt onder het mom dat een ander Scouting Lid een lintje zou krijgen.
Zijn verbaasde gezicht bij binnenkomst zal ik niet gauw meer vergeten.
De burgemeester hield een leuke korte toespraak, waarbij ondermeer de inzet,
betrouwbaarheid en betrokkenheid van Twan door velen geroemde eigenschappen
waren. Dat dit alles mogelijk was met zijn Maria aan zijn zijde bleef niet onvernoemd.
Dat Maria deze ochtend haar best moet doen om er voor te zorgen dat Twan zeker niet
te vroeg op de locatie aanwezig was, zorgde voor een lach van alle aanwezigen.
Na de speech werd een toast uitgebracht, nog even na gekletst en sprak Twan de
aanwezigen nog kort toe. Hierbij sprak hij zijn dank uit dat dit alles niet had gekund
zonder alle aanwezigen deze ochtend. Hij ontving een luid applaus.
We mogen als vereniging trots en blij zijn met Twan en Maria in ons midden.
Ton Keultjes

Aanwas

en

Bianca Poschkens
Johan van Ras
Jos Willems
Andrea Kalisvaart

Afwas
Jeroen de Jong
Ton van Overbruggen
Tess Sanders
Johan Koot
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Robert de Groot bedankt!
Robert de Groot is van 2016 t/m 2018 onze betrouwbare penningmeester geweest. Hij
is met ingang van 2019 opgevolgd door Jos Willems.
Bij de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur verzuimd om Robert voor zijn
verdiensten als penningmeester te bedanken. Op dinsdagavond 7 mei is deze omissie
rechtgezet.
Coen, Wim en Ton zijn bij Robert op bezoek geweest en hebben Robert namens de
vereniging een “asperge pakket” cadeau gedaan, dat bij deze rasechte Limburger in
goede aarde viel. Robert kon dit gebaar zeer waarderen.
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Schrijf je in voor de LGM-bootcamp
Op 6 Juni staat er weer een leuke activiteit op het programma. Dan organiseert de
LopersGroep Mierlo (LGM) voor alle leden een bootcamp. Deze activiteit komt in plaats
van de reguliere hardlooptraining die avond, maar iedereen is welkom, dus ook de
wandelaars.
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdag 6 juni 2019
18:45 uur verzamelen op locatie
Markesingel 2, 5707 DJ Helmond

NB: het terrein ligt in Brandevoort tussen het Carolus Borromeus College en het Tuincentrum Peter van Gennip.
Bootcamp
Wees gerust! Bootcamp klinkt misschien imponerend, maar het zijn gewoon eenvoudige oefeningen in de frisse buitenlucht ter verbetering conditie, kracht en souplesse. In
groepsverband, waarbij ieder toch op zijn/haar eigen niveau sport. Je hoeft je dus geen
zorgen te maken dat het te hoog gegrepen is of dat je de groep niet bij kan houden.
Daar houden we rekening mee. Plezier staat voorop.
Professionele Begeleiding
Er is bewust gekozen voor begeleiding door een ervaren instructeur. Hij is op de hoogte
van de leeftijds- en niveauverschillen in onze lopersgroep. Hij ziet er op toe dat iedereen op een verantwoorde manier de oefeningen kan uitvoeren.
Stuur vóór 30 mei een e-mail naar info@lopersgroepmierlo.nl en meld je aan!
Zien we elkaar op 6 juni?!

Omgang Privacywet
In mei 2018 is de AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
ingegaan, waaraan ook LGM zich te houden heeft. Hoewel we een kleine vereniging
zijn hebben we als bestuur besloten dit goed, conform huidige wet en regelgeving, te
regelen.
Tijdens de Algemene ledenvergadering is dit onderwerp besproken en is de “Omgang
Privacywet” gepresenteerd. Hierin is vastgelegd hoe binnen Lopersgroep Mierlo wordt
omgegaan met de gegevens die van de leden wordt vastgelegd.
Deze “Omgang Privacywet” staat op onze website, onderdeel clubinfo => organisatie.
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LGM-Clubkleding
Het dragen van clubkleding, om zo onze LopersGroep Mierlo te promoten, wordt door
het bestuur zeer gewaardeerd. We hebben al vele jaren een (prijs)afspraak met Sported
in Mierlo voor levering van onze clubkleding met bedrukking van ons logo.
Na vele jaren zijn de prijzen thans wat verhoogd. Een loopshirt met korte mouwen kost
nu € 19,99 (was € 18,75) en een hardloop jack € 39,99 (was € 37,50).
Je kunt bij Sported ook terecht voor andere hardloopkleding zoals, shirts met lange
mouwen, hardloop broeken, loopsokken. Als je clubkleding wilt aanschaffen, dan kun je
dat zelf rechtstreeks met Sported regelen.

Prestatieloop in het park bij onze accommodatie

Handschoenen gevonden
Na de – koude – Prestatieloop in april is er een paar handschoenen bij de startlocatie in
het park achtergebleven. Wie is deze handschoenen kwijt? Ze liggen nu in het keukenkastje van onze accommodatie.
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