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Zaterdag
5 september 2015

/DijkenSport

Pax ColorRun
• Zaterdag 5 september 20.00 uur
• Beleef een kleurrijk avontuur
• 12 tot en met 17 jaar

• Plezier staat voorop en niet de tijd
• Ook leuk voor je vrienden en familie
• 3 kilometer met 6 kleuren en meer!
Fun en beleving

De Pax ColorRun is een nieuwe
afstand van de DijkenLoop,
het hardlooponderdeel van
DijkenSport.nl. Je rent op de
beat van stevige muziek.
Onderweg word je zes keer
bedolven onder kleurpoeder.
Na de finish kun je verder feesten
op de afterparty met DJ!

Loopfeest

We organiseren de Pax ColorRun als stage voor
het vak ´Bewegen, Sport en Maatschappij´ (BSM)
op het Pax Christi College. We zijn enthousiast
om er een fantastische happening van te maken.
Dus doe ook mee en beleef samen met ons een
onvergetelijk loopfeest. Je krijgt er geen spijt van!
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www.westmaasenwaal.nl

www.dg.nl www.waalkanter.nl

www.rabobank.nl/maasenwaal

www.lidl.nl

DOE MEE!

We zetten alles nog even voor je op een rijtje:
• Je loopt 3 keer het verlichte parcours van 1 km
• Onderweg word je zes keer bedolven onder
kleurpoeder
• Trek een wit T-shirt aan voor een optimale
belevenis
• Draag ter bescherming een zonnebril
• Bij de start krijg je een lichtgevend staafje
• Na de finish staat een flesje water van Lidl
voor je klaar
• Het parcours vind je onderaan deze flyer

Informatie en inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven ga je naar
www.DijkenSport.nl of check ons op Facebook.
Inschrijven kan ook op 5 september tot 19.30 uur in
de buurt van de start. Je betaalt dan wel iets meer.

Ook zin in?

We vinden het super gaaf om de eerste Pax ColorRun te organiseren. Hopelijk ben jij er ook bij! Dus.....

Join us at the first Pax ColorRun and have fun!!!
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Pax ColorRun

Organisatie en contact:

DijkenSport.nl
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen
www.dijkensport.nl
info@dijkensport.nl
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