
Vierde Brugse Beisbroekbosloop op 24 september

Op zaterdag 24 september zullen weer honderden lopers het Beisbroekbos in Brugge 
doorkruisen. Dan heeft immers de vierde editie van de Beisbroekbosloop plaats. Het unieke 
concept van deze loop blijft ongewijzigd: in het mooie groene kader van het Beisbroekbos 
worden er rondjes van 2 km afgelegd in een tempo dat niet competitief is. De 
Beisbroekbosloop staat open voor iedereen, individueel of met de familie, in groep of in 
clubverband, en trekt op die manier een brede groep van sportievelingen aan. De vorige 
jaren waren er telkens ruim 500 deelnemers. Na afloop gaan de lopers niet met lege handen 
naar huis: per gelopen ronde (maximum 6) krijgen ze een flesje bier Brugse Zot of fruitsap 
Tropicana.

De start is vrij tussen 13.30 u. en 15 u. in Het Anker in de Beisbroekdreef in Brugge Sint-
Andries. Daar kunnen de deelnemers ook terecht voor het afhalen van de borstnummers en 
zijn er ook kleedkamers en douches. Er is een ruime parkeerplaats vlakbij en ook wie met de 
fiets komt, kan die daar vlot kwijt.

De organiserende club van de Beisbroeklopers geeft ook financiële steun aan De Kade/Het 
Anker. Tijdens de vorige 3 edities werd er in totaal ruim 4100 euro geschonken voor het 
project ‘Gezond genieten’ voor volwassenen met autisme. Daarmee kregen saunabezoeken, 
massages en opleidingen om Mindfulness trainingen te geven een financieel duwtje in de 
rug. Ook dit jaar wordt ‘Gezond genieten’ verder gesteund want de behoefte aan relaxatie 
en ontstressen blijft belangrijk voor deze mensen.

Een aantal sponsors steunen de Beisbroekbosloop. Dit jaar zijn dat naast Brugse Zot en 
Tropicana ook Spa, Running Center, Faigin, Marcade-Plant, Sporta en café Pick. Ook de stad 
Brugge verleent zijn medewerking.

Hoe inschrijven?

Voorinschrijvingen en betalingen tot 17 september kunnen via de website 
www.debeisbroeklopers.com. Volwassenen betalen 9 euro, jongeren tot 15 jaar 4 euro. Ook 
de dag zelf kan er nog ingeschreven worden: 14 euro voor volwassenen, 6 euro voor 
jongeren.

Loop mee met onze vierde Beisbroekbosloop: gun jezelf een ontspannende loop in een 
groene omgeving, help ons om daarmee een mooi project te steunen, en ga nadien naar huis
met flesjes Brugs bier of fruitsap…

http://www.debeisbroeklopers.com/

