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Groene Woud  
Lente Trail  

Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot! 



 

 

Georganiseerd door Atletiek Oirschot  
en Stichting Loopgroep Bali-Runners 
Geen wedstrijd, maar recreatief hardlopen door De Mortelen, een van de 
mooiste natuurgebieden van Brabant. Keuze uit 3 afstanden. Je kunt in 
groepen lopen of individueel. De routes zijn met pijlen aangegeven. 
 
Start en finish:  Hoeve 1827, Oude Grintweg 90, 5688MB Oirschot 
 
 Inschrijfgeld  gespreide start tussen 
   8 km € 15,00 8 en 10 uur  
 15 km  € 20,00 8 en 10 uur 
 21 km  € 22,50 8 en 9 uur  
 

 Leden van Atletiek Oirschot krijgen € 2,50 korting. 
 

Er is geen na-inschrijving.  
Voorinschrijven t/m donderdag 21 april via www.inschrijven.nl  
Deelname vanaf 16 jaar.  
Er is een limiet van 400 deelnemers, als deze is bereikt stopt de inschrijving.   
 
Deelname op eigen risico. Je loopt in een natuurgebied, hulp is niet snel ter 
plaatse  /  De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en diefstal van 
eigendommen  /  Bij inschrijven ga je akkoord met het publiceren van foto- 
en filmmateriaal.  

 

 

Inclusief: 

• koffie (voor de start) 

• uitsmijter bij de finish  

• herinneringsmedaille  
 

 

Stichting Loopgroep Bali-Runners  
zet zich in voor kinderen met een 
lichamelijke beperking op Bali. 
 
Natuurgebied De Mortelen 
wordt beheerd door Het Brabants 
Landschap. Deze organisatie geeft de 
deelnemers aan de Groene Woud Lente 
Trail de kans om dit unieke gebied op een 
sportieve manier te ontdekken. Bij het 
inschrijven is het mogelijk een vrijwillige 
donatie te doen aan Het Brabants 
Landschap.  
De Mortelen is een belangrijk gebied 
geworden voor de boomkikker in Noord-
Brabant. Sinds de herintroductie enkele 
jaren geleden doet deze soort het erg 
goed in De Mortelen. Het Brabants 
Landschap wil de boomkikker met kleine 
maatregelen in het veld helpen om uit te 
spreiden naar andere natuurgebieden. 
Uw donatie komt ten goede aan dit 
project. 
 

 

  

http://www.inschrijven.nl/
http://www.atletiekoirschot.nl
https://www.balirunners.nl/

