PERSBERICHT
EERSTE OBVION RUN EEN GROOT SUCCES
Heerlen, 17 juni 2019
Met meer dan 550 deelnemers aan de start en vele honderden bezoekers langs de kant stond
Heerlen zondag 16 juni op zijn kop voor de eerste Obvion RUN. De geldverstrekker uit Heerlen
verbindt zich namelijk voor de komende drie jaar als naamsponsor van het loopevenement van
Hago Limburgs Mooiste en is daarmee omgedoopt tot de Obvion RUN.
De route voor de halve marathon, 5 of 10 km hardlopen verliep door de prachtige omgeving van
Heerlen, zoals het natuurgebied Terworm en het Maankwartier, de gloednieuwe stationsomgeving.
De halve marathon startte vanaf het gebouw van Obvion. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van
3 t/m 12 jaar werd er ook een gratis Kids RUN georganiseerd om ook bij kinderen de vitaliteit te
bevorderen.
Het kantoor van Obvion werd omgetoverd tot Runnersworld. Naast dat er kleedruimtes aanwezig
waren, genoten de lopers in de voorbereiding van gezonde versnaperingen en ontvingen ze hun
startnummers en kleding om een optimale prestatie te kunnen leveren. Met een fantastische dag
en een centrum dat Obvion kleurde, waren alle ingrediënten aanwezig en compleet voor een
onvergetelijke dag.
Waarnemend Burgemeester Emile Roemer verzorgde bij de halve marathon en de Kids RUN het
startschot. Emile Roemer: “Mooi dat Obvion deze Obvion RUN organiseerde vanaf de markante
voormalige Ambachtsschool van Heerlen, ontstaan uit de tijd dat de mijnen in Heerlen floreerden.
Nu is dit het werkgebied van Obvion. Door de renovatie van dit gebouw heeft de geldverstrekker er
voor gezorgd dat dit pand bewaard blijft voor Heerlen en haar bewoners. Ik ben er ontzettend trots
op, dat Obvion de komende jaren de Obvion RUN sponsort. Daarmee helpt ze Heerlen de komende
jaren stevig op de kaart te zetten. De geldverstrekker gaat echter verder en steekt de handen uit
de mouwen om andere bedrijven uit Parkstad aan te jagen om mens en maatschappij te verbinden.
Daarmee is wat mij betreft het vliegwiel aangezet.”
Carlo van Kemenade, CEO bij Obvion: “Onze roots liggen in Heerlen, daar zijn we meer dan trots
op. We willen een krachtige partner zijn voor mens en maatschappij en staan daarom in verbinding
met deze stad en pleiten voor een gezonde samenleving. Daar hoort het organiseren van een
sportevenement wat ons betreft bij. Een evenement dat zijn succes met name te danken heeft aan
een groot aantal Obvionners en vrijwilligers. En wat een sfeer, passie en ondernemerschap. Dat
maakt de Obvion RUN een uniek evenement waar ik volgend jaar samen met de stad Heerlen en
alle Obvionners weer naar uitkijk.”
Jesse Linssen, Directeur Hago Limburgs Mooiste: “Ik heb vandaag genoten van een fantastisch
hardloopevenement. Deze resultaten haal je alleen met goeie inzet van vrijwilligers, maar ook
zeker met partners en sponsoren als bijvoorbeeld onze nieuwe naamsponsor Obvion Hypotheken.”
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Over Obvion
Bij Obvion vinden we dat een goed hypotheekadvies een onafhankelijk advies is. Een passende
hypotheek is immers het fundament voor een gezonde financiële huishouding. Een goede adviseur
maakt het verschil bij de juiste hypotheekkeuze. Wij bieden onze hypotheken aan via onafhankelijk
adviseurs. Obvion is 100% dochter van Rabobank. Per 31-12-2018 heeft Obvion een portefeuille in
beheer van EUR 33,3 miljard. Obvion opereert vanuit Heerlen.
Over Limburgs Mooiste:
Jaarlijks trekt Limburgs Mooiste recreatieve fietsers uit heel Nederland en daar buiten naar
Limburg. Zij genieten van de mooiste fietsroutes door het Limburgse Heuvelland en de
grensstreken België en Duitsland. Het evenement staat er voor om de deelnemers op recreatieve
en sportieve wijze te laten genieten van alles wat Limburg te bieden heeft. Sinds 2018 vindt er ook
een loopevenement plaats met 2 afstanden van 5 & 10 km. Dit jaar is daaraan toegevoegd de
halve marathon (21,1 km) door het prachtige groen rondom Parkstad.
Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Franken, Obvion, telefoonnummer
088 1470359 of 06 13668005 of mail naar pers@obvion.nl.
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