
 

 

 

Persbericht 

VROLIJK SPINNEN MET BALANS 

 

Boxtel,23/2/18 

 

Op woensdagavond 7 maart organiseert BALANS een sportieve avond onder leiding van 

Bjorn van de Langenberg uit Boxtel en Puck Moonen uit Liempde. Bjorn is kandidaat 13 op onze 

verkiezingslijst. 

Bjorn is eigenaar van Super Sports Events en is eventmanager bij campus Health & Sports Club op de 

High Tech Campus in Eindhoven.  Wielrenster Puck Moonen uit Liempde staat onder contract bij de 

Belgische vrouwenploeg Lotte Soudal. De lezers van mannenblad FHM hebben wielrenster 

Puck Moonen uit Liempde verkozen tot mooiste sportvrouw van het jaar 2017. Komend seizoen wil 

ze niet alleen op haar uiterlijk afgerekend worden, maar ook laten zien dat ze sportief haar mannetje 

staat! Daarnaast is Puck ambassadeur van het wielerfestival dat Bjorn in juni organiseert op de 

High Tech Campus. Beide sporters geloven net als BALANS dat sport het vliegwiel is voor een vitale 

maatschappij; plezier en ontspanning, gezondheid en sociale binding! 

 

Onder leiding van Puck en Bjorn kunnen de aanwezigen spinnen op fietsen beschikbaar gesteld door 

Hipa Sports. Daarbij worden de spinners aangemoedigd en gesteund door de Boxtelse Dorini’s 

Dorien Habraken en Marlou van Griensven. Zij zorgen die avond voor extra gezelligheid. Wilt u  

zelf onder de bezielende leiding van Puck en Bjorn spinnen, met vrolijke muzikale begeleiding van 

De Dorini's, dan kunt u zich reeds aanmelden bij info@balansboxtel.nl of bij 

info@supersportevents.nl . Uiteraard kunt u die avond ook spontaan deelnemen of de deelnemers 

gezellig aan komen moedigen. Voor de echte fanatiekelingen zijn douches beschikbaar. 

 

Op 7 maart wordt u vanaf 20.00 uur ontvangen bij Taverbo, Voetboog 18 in Boxtel (gelegen tussen 

Kanovereniging De Pagaai en Atletiekvereniging Marvel).  Iets voor 20.30 uur zal onze lijsttrekker 

Mariëlle van Alphen-Habraken de sportavond openen met een kort woordje, waarna Bjorn en Puck 

de avond zullen leiden en het spinnen kan beginnen. Samen met de bezoekers kunnen we laten zien 

dat Sport voor u en voor BALANS een echt speerpunt is voor een goede gezonde woon-, werk- en 

leefomgeving! 

 

________________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie: Nadere info is te verkrijgen bij Bjorn vd Langenberg, 06-10219108 en/of 

Mariëlle van Alphen, 06-38275369 


