
U kunt meedoen aan een prijsvraag en spelletjes
Er is vermaak op de rustplaatsen

Ook kunt u op de foto in een winters decor
en deze later downloaden van de website

Snertwandeltocht Rottemeren
op zaterdag 6 januari 2018

Een wandeltocht met diverse afstanden om het nieuwe jaar sportief in te luiden
langs de Rotte, de Roeibaan, de molens en in het natuurgebied Koornmolengat

Wanneer :  zaterdag 6 januari 2018

Voor wie :  voor iedereen die mee wil doen

Afstanden en starttijden  : 5 kilometer :  tussen 9.00 – 13.00 uur
  10 kilometer :  tussen 9.00 – 12.00 uur
  17 kilometer :  tussen 9.00 – 11.00 uur
  21 kilometer :  tussen 9.00 – 10.00 uur

Eindtijd tocht  : 17.00 uur

Start/eindpunt  :  Eetcafé ‘De Roerdomp’, 
  Tweemanspolder 12, 2761 ED  Zevenhuizen

Kosten :  € 4,-- per persoon, kinderen van 4 tot 13 jaar € 3,50
  Leden van de Zevenhuizensche IJsclub 
  en/of wandelbond € 1,00 korting

Wandeling Koornmolengat :  elk half uur tussen 10.00 en 14.00 uur

Info : www.zevenhuizenscheijsclub.nl
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SnertRUN
Kom 5 of 10 km hardlopen  -  Start: 10.00 uur  -  Kosten € 4,--

Jeugd-SnertRUN
De afstand is 1500 meter  -  Start: 10.05 uur  -  Kosten € 2,--

Begin het nieuwe jaar goed met een gezellige hardloopronde
Een uitgezette route langs de Rottemeren, zonder tijdwaarneming

Fitte Doorlopers Loop*
Lekker sportief wandelen afgewisseld met fitness oefeningen

in de buitenlucht  -  Start 10.30 uur  -  Kosten € 4,--

Beweegpuntbas Flow Yoga*
van 12.00-13.00 uur  -  Toegang vrij, zolang er plaats is

*Vooraf aanmelden via info@beweegpuntbas.nl

Ook op zaterdag 6 januari 2018
in het Rottemerengebied

Mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsoren Snertwandeltocht Rottemeren

Startlocatie en inschrijving in de tent bij Eetcafé de Roerdomp

Parkeren, omkleden en douchen is mogelijk
bij de Koornmolen vanaf 9.30 uur

Leden van BeweegpuntBas, Runners Zevenhuizen
en Zevenhuizensche IJsclub € 1,-- korting

Meer informatie op Facebook


