
Meer info? Kijk op onze website: www.ednblubberrun.nl  

Beste inwoner van Haghorst,  
 

Na twee jaar afwezigheid zijn we eindelijk weer terug! De 5e jubileum editie van de EDN 
Blubberrun vindt plaats op: zondag 24 juli op sportpark De Haan! En of wij er weer zin in 
hebben? NOU EN OF! 
 
Natuurlijk kunnen wij géén EDN Blubberrun organiseren zonder deelnemers, vrijwilligers, 
hindernissponsoren en toeschouwers. Dus wil je op wat voor manier dan ook betrokken zijn 
bij deze comeback editie van de EDN Blubberrun? Lees deze brief dan goed door. 
 
Deelnemers: 
De EDN Blubberrun is een unieke obstakelrun door heel Haghorst. Je rent, klautert, springt 
en zwemt door de blubber naar de finish. De run is 8 kilometer lang en je bedwingt ongeveer 
35 obstakels. Een team bestaat uit 5 personen en geloof ons maar, je hebt elkaar dit jaar 
harder nodig dan ooit!  
De inschrijvingen openen op  woensdag 20-04 om 19:00u. via www.ednblubberrun.nl. Er zijn 
drie categorieën: jeugd (4 tot 7 deelnemers 12 t/m 17 jaar), senioren sportief (5 deelnemers 
18+) en senioren recreatief (5 deelnemers 18+). Verzamel je team alvast bij elkaar zodat je 
20 april meteen kan inschrijven, want de laatste editie zat binnen één week vol!  
 
Vrijwilligers: 
Zonder vrijwilligers zijn wij nergens! Dit klinkt logisch, maar dat is in ons geval echt zo. Wij 
hopen dan ook dat we ons enthousiasme in dit kleine stukje tekst op jou kunnen 
overbrengen!  We hebben niet alleen vrijwilligers nodig op het feestterrein, bij de kassa en 
de barwerkzaamheden. Maar hebben juist ook veel vrijwilligers nodig die het leuk vinden om 
bij een obstakel te staan en deze hindernis te begeleiden en controleren. Een leuke en 
belangrijke taak waar wij als organisatie zoals al eerder gezegd ECHT NIET ZONDER KUNNEN!  
 
Voor wat, hoort wat! Vrijwilligers krijgen een lunchpakketje mee en worden na afloop 
toepasselijk bedankt. De tijden zijn zo ingedeeld dat je naast helpen, óók nog kunt genieten 
van de run. Ren je zelf mee met de run, en wil je in de ochtend helpen? Geen probleem, wij 
houden rekening met je starttijd. Na afloop staat in de kantine van EDN een drankje voor je 
klaar en later volgt nog een uitnodiging voor het altijd gezellige vrijwilligersfeest. 
 
Je kan jezelf aanmelden als vrijwilliger door je voorkeur (z.o.z) te mailen naar het E-mail 
adres: vrijwilligers@ednblubberrun.nl  
OF vul je voorkeur op de achterzijde van deze brief in en lever deze in bij:  
Niek en Ilse van Gestel, Linnemansstraat 10.  
 
Toeschouwers: 
Natuurlijk is het ook leuk om alle 500+ deelnemers te zien ploeteren in de blubber. Op het 
festivalterrein kun je een plattegrond halen en de route te voet of met de fiets volgen. Het 
zou leuk zijn als de huizen en tuinen langs de route versierd zijn en er een leuk muziekje aan 
staat om de deelnemers aan te moedigen! Na de run is er een grandioze feestavond!! 
 

HOPELIJK ZIEN WE ELKAAR ZONDAG 24 JULI! 

http://www.ednblubberrun.nl/
http://www.ednblubberrun.nl/
mailto:vrijwilligers@ednblubberrun.nl


 

 
 
 
WE NEED YOU!  
 
Alvast bedankt namens de organisatie van de EDN Blubberrun. 
 
Naam vrijwilliger(s):………………………………………………………………………………………………… 
 
 
        :………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Telefoonnummer(s): ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
*Beschikbaarheid aankruisen bij de activiteit(en) en tijd(en): 
 

                         
 *Veel handen nodig!                     *Dit jaar in de tent! 
 

                     
 

Je kan jezelf aanmelden als vrijwilliger door je voorkeur(en) te mailen naar het E-mail adres: 
vrijwilligers@ednblubberrun.nl 
OF vul bovenstaande tabel(len) in en lever deze in bij: 
Niek en Ilse van Gestel, Linnemansstraat 10 Haghorst 
 
 
 
 
 

11:00 - 14:00

14:00 - 17:00

11:00 - 17:00

Begeleider obstakel

Zondag 24 juli

10:00 - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 17:00

Barwerkzaamheden

Zondag 24 juli

10:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:30

18:30 - 21:00

21:00 - 23:00

Kassa

Zondag 24 juli

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Opbouw

Vanaf 18:00

Zaterdag

Zondag

Opbouw weekend

Vanaf 09:00

Maandag

Dinsdag

Opruimen

Vanaf 09:00
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