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Aan alle bedrijven/organisaties die hebben ingeschreven, 

 

Het is bijna zover!!  

Aanstaande zondag gaan we los voor het leukste en grootste loopevenement uit de regio. 

We zetten een aantal praktische zaken nog even op een rij: 

- De startnummers liggen klaar en kunnen worden opgehaald in het THOR honk – 

Nispenseweg 5 – Roosendaal op zaterdag 25 juni tussen 10 en 13 uur. 

- Het is ook mogelijk om op 26 juni vanaf 12 uur de nummers op te halen bij C-Cinema,  

Nieuwstraat 2. Meld je bij het secretariaat of de coördinator Bedrijvenloop. 

- Het mooiste is natuurlijk dat de nummers worden opgehaald in combinatie met het 

maken van de teamfoto’s, gelegenheid voor omkleden/tassen achter te laten en 

eventueel nog wat te drinken om gezamenlijk een goede start te maken. 

- Bedrijventeams die zich aanmelden bij binnenkomst van C-Cinema, krijgen per 

aangemelde deelnemer twee consumptiebonnen voor bier, fris of wijn, te besteden 

op 26 juni in de foyer. 

- Er is, speciaal voor de bedrijven, een fotograaf aanwezig tussen 13.45 – 15.15 uur om 

een mooie teamfoto als herinnering te laten maken in C-Cinema. 

- De teams kunnen desgewenst worden begeleid naar het startvak op de Nieuwe 

Markt. Het startvak bevindt zich direct achter het vak van de wedstrijdlopers. Zo is 

iedereen verzekerd van een overzichtelijke en veilige start. Dit gebeurt een kwartier 

voor aanvang van de run. 

- Starttijd voor de 5km run is om 14.30 uur. 

- Starttijd voor de 10 en 21km run is om 15.30 uur. 

- Na afloop van de run is er nog gelegenheid om in de foyer gezellig na te praten en 

wat te drinken. 

- Wij kijken er naar uit om iedereen te ontvangen en wensen alle deelnemers veel 

succes toe. 

- Als er nog vragen zijn, raadpleeg dan de website of neem contact op met 

ondergetekende. 

Tot zondag en met vriendelijke groet, 

Jos Oonincx, coördinator Bedrijvenloop 

bedrijvenloop@halvemarathonroosendaal.nl  

https://www.halvemarathonroosendaal.nl/ 

06 1254 1638 
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