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5 Oethoester Loop

Hartelijk welkom in Uithuizen!
Op 9 juli 2016 zal er voor de 5e keer de Oethoester Loop worden georganiseerd in Uithuizen. Een parcours
over 10 kilometer in twee ronden met winkelcentrum De Blink als middelpunt. U start en eindigt in het
centrum van Uithuizen. Het parcours is geheel verhard, er kunnen snelle tijden neergezet worden. Het
parcours voert langs de Menkemaborg en in een snelle vaart het mooie landschap in. Tevens biedt de loop
mooie weidse uitzichten en doorkijkjes. U kunt natuurlijk er ook voor kiezen om recreatief één ronde van 5
km te lopen. De organisatie nodigt iedereen uit om mee te doen of te komen kijken en aanmoedigen.

Parkeergelegenheid
Om het centrum van Uithuizen zoveel mogelijk te ontlasten adviseren wij u om uw auto nabij sporthal De
Mencke te parkeren, waar u zich ook kunt inschrijven. Dit wordt aangegeven middels borden.

Inschrijving
Inschrijven voor de Oethoester Loop is mogelijk vanaf 12.00 tot 13.30 uur, voor zowel recreanten en
wedstrijdlopers in sporthal De Mencke.
Kosten: € 6,00 (incl. chip)

Start en Finish
De start en finish van de wedstrijd en recreatieve loop
is om 14.00 uur op De Blink te Uithuizen.

Kleed- en douchegelegenheid/toilet
In sporthal De Mencke kunt u terecht voor omkleden
en eventueel na afloop douchen.

Verzorging
Verzorging en EHBO zijn aanwezig langs het parcours
en na afloop van de wedstrijd op De Blink. Er zijn
meerdere drinkposten langs het parcours.

Foto’s
De foto’s die gemaakt worden door onze eigen fotografen zijn te bekijken en te downloaden op:
www.loopgroep-kameleon.nl

Herinnering
Alle deelnemers ontvangen een mooie herinnering aan de 5e Oethoester Loop bij inlevering van het
startnummer op De Blink.

Veel plezier
U doet op eigen risico en verantwoordelijkheid mee aan de Oethoester Loop. Tevens is de organisatie niet
verantwoordelijk voor beschadigde of vermiste voorwerpen en of kleding.
De organisatie van de Oethoester Loop wenst u een mooie, gezellige en sportieve loop toe.
Wij zien naar u uit!
Voor meer informatie: Magriet Taselaar-Vegter:
Tel. 0595-433869 / 06-51140603
E-mail: magriet@kameleon-loopbegeleiding.nl
www.loopgroep-kameleon.nl

De vijfde Oethoester Loop is mede mogelijk gemaakt door:

