4 & 5 MEI 2019

KUBOX

Start- en finish locatie:
Hoenderhoeksedijk 1
3211 LH Geervliet
Recreatiegebied:
“De Bernisse”

BERNISSE RUN

€ 7,50 p.p. (bij voorinschrijving)*

Op 4 & 5 mei 2019 organiseert Stichting Estron Runners de Kubox Bernisse Run.

€ 9, - p.p. (ter plaatse)

Geocaching

De Kubox Bernisse Run is een prachtig evenement in het recreatiegebied “De
Bernisse”. Lopend en fietsend kan er worden genoten van het natuurgebied vlak
onder de rook van Rotterdam.
Wij organiseren op 4 & 5 mei de volgende evenementen:

Zaterdag 4 mei:

Wandeltochten & nordic walking
€ 7,50 p.p. (bij voorinschrijving)*
€ 9, - p.p. (ter plaatse)

 Wandeltochten van 5½, 13 of 20 km voor wandelaars en nordic walking.
 Geocaching
Deelname aan de wandeltochten en/of geocaching is voor alle leeftijden en
individueel. Starttijd tussen 11:00 en 14:00 uur.

Zondag 5 mei:

 Run-bike-run 20, 40 of 60 km (1, 2 of 3 ronden).
 Solo-run 13 km.
Een run-bike-run team bestaat uit 1 loper en 1, 2 of 3 fietsers die bij toerbeurt
wisselen met de loper. Teams kunnen zich inschrijven als heren-, dames- of
mix team. De solo run is individueel. Deelname aan de run-bike-run en solo
run is vanaf 16 jaar.
Starttijden run-bike-run:
 60 km: 10:00 uur
 40 km: 11:00 uur
 20 km: 12:00 uur
Starttijd solo run:
 13 km: 12:30 uur

De opbrengst van de evenementen komen volledig ten gunste van “Stichting
Roparun” op naam van Team 89 Estron Runners.
Mogelijk kunt u uzelf extra laten sponsoren voor het goede doel!
Motto Roparun:

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen
meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”
Voor meer informatie en inschrijven ga naar onze website: www.estronrunners.nl

Run-bike-run & solo-run
€ 10, - p.p. (bij voorinschrijving)*
€ 14, - p.p. (ter plaatse)

*Voorinschrijving mogelijk tot
1 mei 2019 via website:

www.estronrunners.nl

