
intergemeentelijk recreatief

bosloopcriterium
Voor de 28ste keer  slaan de sportdiensten van 
Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik, Oudsbergen 
en Peer de handen in elkaar voor het inter-
gemeentelijk recreatief bosloopcriterium dat 
6x loopplezier biedt voor het  hele gezin!

slothappening 
Wie aan 4 van de 6 boslopen deelneemt,    ontvangt een 
praktisch aandenken op de slotloop van 27 november 
in Bree. Bij aankomst krijgt elke deelnemer een gratis 
tas soep. Om 11.45 u sluiten we traditoneel af met een 
gratis tombola.

gratis deelname -12 jr 

Jongeren t.e.m. 12 jaar mogen gratis deelnemen aan 
alle boslopen van de buurtsportdiensten.

andere looporganisaties 

2022
17 september Groene 10 Mijl (Bree)

4 december Sinterklaasveldloop (Bree)

2023
Midsummer runs 

www.buurtsportdiensten.be 

Sezoenstrail Bocholt
www.sezoenstrail.be

City Run Bree 
www.bree.be/cityrun

Pinkstermaandagloop 
www.oudsbergen.be/pinkstermaandagloop

inschrijven
Inschrijven mogelijk vanaf  9.30 u 
Deelname: € 2,00 (incl.verzekering)

starttijden
1 km    10.00 u
9-12 km  10.15 u
3-6 km  10.18 u

Deel je foto met onze bosloopkader op 
social media met #sportersbelevenmeer       
en #buurtsportdiensten en maak kans op 
1 jaar gratis deelname aan alle boslopen!

DEEL 
en

WIN

www.buurtsportdiensten.be

2022
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data 2022

18 september 2022 
Finse piste De Steenberg

Dalerstraat - Kinrooi (Geistingen)

omgeving
rondom de Maasplassen aan de Dalerstraat

start en aankomst
clublokaal Maasvissers langs de Finse piste

contact
dienst vrije tijd - t. 089 30 08 45
sport@kinrooi.be

2 oktober 2022 
Schuttersgilde Grote Brogel
Oude Weyerstraat 31/z - Peer

omgeving
in de bosrijke omgeving van Grote-Brogel 

start en aankomst (geen douches en kleedkamers)

aan het schutterslokaal

contact
sportdienst - t. 011 61 07 00 
sportdienst@peer.be 

13 november 2022 
sporthal De Steenakker

Steenakkerstraat - Bocholt

omgeving 
in de bosrijke omgeving van Kaulille

start en aankomst
sporthal De Steenakker

contact
sportdienst - t. 089 20 19 70
sportdienst@bocholt.be

27 november 2022 
voetbalclub KOFC Opitter

Opstraat 81 - Bree

omgeving
door de heuvelachtige bossen van Opitter

start en aankomst
200m van parking KOFC Opitter

contact
sportdienst - t. 089 84 85 45
sport@bree.be

16 oktober 2022 
voetbalclub SSD Opoeteren
Dorperheideweg 2 - Maaseik

omgeving
door de heuvelachtige bossen van Bergerven

start en aankomst
300m van parking SSD  Opoeteren

contact
sportdienst - t. 089 56 58 78
sport@maaseik.be
 

30 oktober 2022 
Bivakplaats Kimpenhof

Laerstraat 3 - Oudsbergen (Opglabbeek)

omgeving
in de bosrijke omgeving van de Oudsberg

start en aankomst
300m van bivakplaats ‘t Kimpenhof

contact
dienst vrije tijd, sport - t. 089 810 100
info@oudsbergen.be

Dé ideale zondagvoormiddag-
activiteit voor het hele gezin !

afstanden: 1-3-6-9 en 12 km

nieuwe 
locatie


