Persbericht
Loop je te gek op de Warandehappening
DIEST – Op vrijdag 27 september 2019 organiseert de Sportdienst van Diest in
samenwerking met Roba de eerste editie van de ‘Warandehappening’. Op deze te
gekke scholenloop en avondloop staat lopen voor de geestelijke gezondheid en het
goede doel centraal.
Nieuwe locatie, maar daarom niet minder pittig
42 jaar lang bestond dit als de ‘Demersporthappening’ en werd er in onze binnenstad
en op onze Citadel gelopen. Tijd voor een nieuwe uitdaging! Dit jaar lopen we op en
rond ons Warandepark, wat een bijzonder mooi decor vormt voor dit sportief
loopevenement.
ROBA en Sint Annendael helpen mee
Nieuw dit jaar is dat de atletiekclub ROBA, Diestse sportclub in volle expansie, haar
schouders mee zet onder het loopevent. Sint Annendael blijft ook een betrokken
partner. Het belooft een gekke Warandehappening te worden waarbij het aspect
lopen (Loop Je Te Gek!?) voor de geestelijke gezondheid nog wat meer wordt
benadrukt.
De scholenloop
Voor de scholen van Diest wordt er een scholenloop georganiseerd waarin het
buitensporten benadrukt wordt. De leerlingen van de lagere school worden per graad
uitgenodigd om een tour van 1,5 km te lopen op het Warandepark en nadien worden
ze uitgenodigd om op het C-terrein een sessie spel en sport te komen spelen.
De avondloop
Voor de avondloop zijn lopers en wandelaars vanaf 3 jaar welkom om deel te nemen.
De avondloop zal bestaan uit vier sportieve routes: de funloop van 1,5 km en de
tour van 3,6 of 9 km. Zin om deel te nemen? Inschrijven kan via de link:
www.diest.be/loopjetegek. Als je online inschrijft, betaal je drie euro. Ter plaatse
bedraagt dit vier euro. Voor de funloop betaal je twee euro en ontvang je een leuke
medaille.

Praktisch
Wat?

Warandehappening: scholenloop en avondloop

Wanneer?

Vrijdag 27 september 2019

Waar?

Warandepark Diest

Kostprijs?

Online: €3 - Kassa: €4 – Funloop: €2

Hoe inschrijven?

www.diest.be/loopjetegek
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