
Fun, muziek, beats, lichtspektakel, gezellige sfeer, afterparty : de ingrediënten 
van de Happy New Years Run. 
 
Parkeren op het parcours is uitgesloten aangezien het volledig verkeersvrij is 
vanaf 17.00 uur. 
Er is parkeergelegenheid aan de voetbalterreinen van FC Heikant, Rechte 
Heistraat (kleedkamers en douches op 400m van de start/inschrijving), maar deze 
zal vermoedelijk geen plaats kunnen bieden aan al onze deelnemers.  
Parkeren is ook mogelijk op de Heikant vanaf Gentse Steenweg tot aan 
huisnummer 154 (500 m van de start). 
 
Als je op voorhand ingeschreven bent, kan je je nummer afhalen in de tent op het 
kerkplein waar ook de start en aankomst zijn. 
De lijsten met nummers zullen uithangen aan de tent. 
 
De eerste 150 ingeschreven deelnemers ontvangen twee reflecterende led clips  
(5 of 10 km). 

Er worden maximum 150 deelnemers toegelaten op de 5 km. 
Er worden maximum 150 deelnemers toegelaten op de 10 km. 
Schrijf je tijdig in online : www.dulledorpsdagen.be 

 
Prijsuitreiking om 19.45 uur (5 km) en 21.00 uur (10 km) aan het grote podium! 

Aansluitend is er de  after run-party in onze tent op het kerkplein. 

 

Door  mee te lopen ondersteun je het goede doel : Kom op tegen kanker. 
Een dikke dankjewel voor je sportieve ondersteuning ! 

We wensen je alvast een fijne Happy New Years Run. 
 

             

 

http://www.dulledorpsdagen.be/


 

 

 

Kerkplein Heikant - 9240 ZELE 

                Zaterdag 5 maart vanaf 18.00 uur 

         kidsloop – 5 km – 10 km          

 

- Organisatie : 
o VZW Dulle Dorpsdagen 

 

- Onthaal :  
o kerkplein Zele-Heikant vanaf 17.00 uur.  

 
 

- Kleedkamers  :  
o voetbalterrein FC Heikant + zaal De Kring 

 
                                      

- Parcours : 
o Het parcours is volledig verkeersvrij en bedraagt 2,5 km per ronde. 

 
 

- Programma : 
o 18.00 uur : kidsloop 0,5 km (3-6j), 1 km (6-12j) 
o 19.00 uur : 5 km (maximum 150 deelnemers) 
o 19.45 uur : prijsuitreiking 5 km 
o 20.00 uur : 10 km (maximum 150 deelnemers) 
o 21.00 uur : prijsuitreiking 10 km 
o 21.15 uur : after run-party in onze tent op het kerkplein. 

 

- Prijzen volwassenen : 
o Elke deelnemer ontvangt als prijs een grote fles Filou.   
o De eerste 150 inschrijvingen ontvangen twee reflecterende led clips  

(5 of 10 km) 



  
- Prijzen kinderen : 

o Alle kinderen ontvangen na aankomst een medaille en een goodiebag. 

 

- Podium en uitslagen : 
o Podium voor vrouwen per afstand. We hebben 3 leeftijdscategorieën:   

– 35 jaar, + 35 jaar, + 55 jaar 
o Podium voor de mannen per afstand. We hebben 3 leeftijdscategorieën: 

- 40 jaar, + 40 jaar, + 60 jaar 
o Uitslagen worden op de website gezet. 

 

- Inschrijvingen : 
o Deelname volwassenen : voorinschrijving online € 10 / daginschrijving 

€ 12.  
o Deelname kids : € 5. 
o Je kan ook online inschrijven. Dit bespaart je veel tijd.  

 
 

- Goed doel : 
o Alle winst wordt weggeschonken aan Kom op tegen kanker. 

   

- Sfeer : 
o Een wedstrijd lopen in het donker met enkel de straatverlichting is 

altijd iets aparts. 
o 5 dj’s verspreid over het parcours brengen je via hun beats en 

lichtspektakel in de nodige sfeer om er een leuke en gezellige run van 
te maken.  

-  
- Inlichtingen:  

o Peter Rupus – telefoon : 0478 73 02 11 
o happynewyearsrun@gmail.com 

 
 

Inschrijven 
Je kan online inschrijven tot en met 28 februari. 
Ons rekeningnummer : BE75 8917 2401 2151 . 

mailto:happynewyearsrun@gmail.com
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