
STARTTIJDEN 
EN AFSTANDEN

Kids4Run € 4,50
1000 meter - 4 t/m 12 jaar

10.00 uur meisjes 4 t/m 8 jaar 
10.15 uur jongens 4 t/m 8 jaar

10.30 uur meisjes 9 t/m 12 jaar
10.45 uur jongens 9 t/m 12 jaar

 
(Een ronde is 500 meter)

Youth4Run € 4,50
2.500 meter - 13 t/m 15 jaar
11.00 uur jongens en meisjes 

Run € 7,00
5.000 meter - vanaf 16 jaar
11.30 uur dames en heren 

CorioRun € 7,00
10.000 meter - vanaf 16 jaar

12.30 uur dames en heren

zondag 7 oktober 2018
START WEDSTRIJDPROGRAMMA

10:00 UUR 

Inschrijven t/m 5 oktober
www.mondriaanrun.nl

Inschrijven op 7 oktober 
tot een half uur voor aanvang 
iedere wedstrijd (€ 2,00 extra)

Special guest
PATRICK STITZINGER (Atleet)

Speaker van de dag
FRANS REIJNEN

088 506 63 05

START-FINISH
Mondriaan 
John F. Kennedylaan 301 
Heerlen
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Huldiging team Mondriaan Socialrun
Het team Mondriaan, dat van  

21 tot 23 september deelneemt aan  
de Socialrun, krijgt bij de finish van de 5 km 

een speciale huldiging. De Socialrun is  
een non-stop estafetteloop van ruim  

555 kilometer waar jaarlijks een grote  
diversiteit aan teams zich inzet voor  
bespreekbaarheid en begrip rondom  

psychische aandoeningen.  

Athletics Arena
In de Athletics Arena 

kan jong en oud, onder begeleiding 
van deskundige vrijwilligers, sportief 

proeven aan de verschillende 
uitdagende onderdelen 

van de atletieksport.

GRATIS DEELNAME
HET TERREIN BIJ START EN FINISH

VAN 10.00 UUR TOT 13.00 UUR 

Stichting ANS = 
Actief naar Samenleving 
www.stichting-ans.nl

Athletics Arena is gerealiseerd met steun van:
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35eNA AFLOOP 
VOOR IEDERE 

DEELNEMER EEN 

GOODIEBAG * 35 e

De MondriaanRun is  
een bijzonder 

hardloop evenement voor 
enthousiaste jeugdige en 

volwassen lopers op  
het Mondriaan-terrein aan  
de John F. Kennedylaan in  

Heerlen. De run kenmerkt zich  
al jaren door een enthousiast 

deelnemersveld van  
ongeveer 550 lopers en  

een geïnteresseerd bezoekers-
publiek van ruim  

1.500 toeschouwers. 

We nodigen u 
van harte uit om 

deel te nemen 
of te komen kijken!

Special guest
PATRICK STITZINGER

De MondriaanRun wordt 
dit jaar bijgewoond 

door een speciale gast: 
langeafstandsloper Patrick 

Stitzinger (Maastricht,  
25 juli 1981). Hij werd 

Nederlands kampioen op  
diverse lange afstanden. 

Samen met de jonge lopers 
doet hij een warming-up. 

Hij geeft ook het startsein.
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Promotiefilm geproduceerd door: 
Bekijk de promotiefilm 
vanaf 10 oktober op
www.mondriaanrun.nl
Interviews: 
Shem op den Camp

Springkussen, muziek en tertainment:

35e
NA AFLOOP VAN DE LOPEN 

VOOR VOLWASSENEN ÉÉN POLSBAND 
KEUZE UIT      DRIE KLEUREN *

NA AFLOOP 

VAN DE KINDER- EN 

JEUGDLOPEN 

IS ER VOOR IEDERE 

DEELNEMER EEN 
MEDAILLE

VOLLE  ATHLETICS ARENA  DEELNEMERSKAART : 
ONTVANG EEN SPORTSHIRT *

DE 
WAKKERE 

MUIS IS 
DE HELE DAG 

ACTIEF 
AANWEZIG!

District Zuid Limburg

DE GEZONDHEID VAN LOPERS WORDT ONDERSTEUND DOOR:

Opleiding fysiotherapie zorgt voor 
sportmassage voor en na de 
wedstrijd / filmzaal bij hoofdingang hart reanimatie



Contactgegevens MondriaanRun 
www.mondriaanrun.nl, 0885066305, info.mondriaanrun@mondriaan.eu

Mondriaan leidt op tot verpleegkundige (MBO en HBO). Als 
verpleegkundige be- geleid je de cliënt bij het weer op orde krijgen 
van zijn dagelijks leven. Je bent een professional die verzorging en 
on-dersteuning biedt en zorgt voor een prettige, veilige sfeer. 
Dit vraagt geduld, enthousiasme, creativiteit en doorzettings-
vermogen. Maar ook ‘gewoon doen’. Je bent je bewust dat jouw  
gedrag in verschillende situaties voorbeeldgedrag is voor de cliënt. 
Die heeft zelf moeite met ‘gewoon doen’ en is (tijdelijk) niet in staat 
om problemen voldoende het hoofd te bieden. 
Om het beroep van verpleegkundige te kunnen uitoefenen dien je 
gediplomeerd zijn.  

Mondriaan biedt de volgende opleidings- mogelijkheden:
• algemeen verpleegkundige, kwalificatieniveau 4 (MBO)
• algemeen verpleegkundige, kwalificatieniveau 6 (HBO)

Voor meer informatie surf naar: www.mondriaan.eu

 “Durf jij 
in de spiegel 
  te kijken?” 
Werken en leren 
bij Mondriaan


