
Beste deelnemer van de kidsrun op de 6° Hoeselt Run, editie 2022, 
 
Komende zondag 26/6 zal je GRATIS deelnemen aan de 4e editie van de Hoeselt Kidsrun. Graag geven 
we je een aantal praktische tips mee om uw deelname zo vlot mogelijk te laten verlopen.  
 
Op voorhand inschrijven = GRATIS 
Kinderen die deelnemen aan één van de kidsruns kunnen GRATIS inschrijven tot woensdag 23u59. 
Elk kind krijgt een unieke medaille en leuke goodiebag. 
Wacht je met inschrijven tot na woensdag… dan betaal je 2 euro per kind. 
 
Polsbandje op voorhand afhalen 
Om wachtrijen te vermijden adviseren we ten stelligste om je polsbandje op voorhand af te halen 
in sportcentrum Ter Kommen – Europalaan Hoeselt 

• Donderdag tussen 18u30 en 19u30 

• zaterdag tussen 9u00 en 10u00 

• zaterdag tussen 16u00 en 17u00 

• of op zondag tot 15 minuten voor je wedstrijd 
 
Welke school wint de crèmekar ? 
Hoeselt Run trakteert (ism Melone) de school met (procentueel) het meeste aantal deelnemers 
aan de kidsruns op EEN CREMEKAR VOOR DE HELE SCHOOL. 
Werking: bij afhaling van je polsbandje op wedstrijddag of afhaalmoment vermeld je de school van 
je kind en houden wij de statistieken bij (winnende school wordt op 27/6 bekend gemaakt). Op 
28/6 passeert de cremekar bij de winnende school. Ook scholen buiten Hoeselt kunnen deelnemen 
uiteraard. 
 
Programma voor zondag 26 juni 

10u00 : Opening zonneterras, kinderdorp, sponsordorp, foodtrucks,… 
10u30 : Decathlon 10 miles  
12u30 : prijsuitreiking 10 miles 
13u00 : Kidsrun 1000m – 2010 & 2011 
13u20 : Kidsrun 1000m – 2012 & 2013 
13u40 : Kidsrun 700m – 2014 & 2015 
14u00 : Kidsrun 400m – vanaf 2016 
14u45 : 10 km 
16u15 : 5 km  
17u00 : prijsuitreiking 10km & 5km 

 

 
Randanimatie : 
10u00: opening zomerterras  
11u: opening foodtrucks  
Doorlopend en gratis : springkastelen, hindernissenbaan, attractie, kidstattoos,… 
Energy bikes van UCLL (voor jong en oud). Hoeveel energie wek je op met de fiets of trek een sprintje 
tegen de fiets naast jou. 
Gratis sportmassage door de kinesitherapeuten van Educare. 
In de buurt: voetbalkooi, looppiste en speeltuintje 
 
Parking 
We roepen inwoners van Hoeselt op om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen.  

https://www.facebook.com/ijssalonmelone/?__cft__%5b0%5d=AZXk4hDPl2WdCOXWy3mEh2maDk9UlPo29VCMwPD5nvfC-Fcr27wH0E0t0FWNHL8d0Q3saAa0ugPOXVjGaQeUgtGXNqgob2TODpHa6JR7uwdTcWca4K0m0BUvcMNrUmRmHQshdqlDlrX150YVxPN8gJBijK-X-9BKeOmmZz_pZ-akiyKgERczEc_xnCZW-d5SZNG_TJtBElLCn84wEiV_zrW1&__tn__=kK-y-R


Fietsen kunnen geplaatst worden op de parking tegenover het Gemeenschapscentrum Ter Kommen. 
Auto’s kunnen gratis parkeren op parking Dancing Karrewiel (600 parkeerplaatsen – Zapstraat 
Hoeselt), Carrefour Hoeselt (na 13u), voetbalplein (Bergstraat), Aldi… 
 
Start- en aankomst  
Start- en aankomstzone bevinden zich aan sportcentrum Ter Kommen (Europalaan).  
 
Goodiebag en medaille 
Na de finish van je wedstrijd ontvangt elk deelnemertje een unieke herinneringsmedaille en 
goodiebag 
 
Social media 
Wil jij op voorhand van je trainingen, de dag zelf of na jouw run een foto op Facebook of Instagram 
plaatsen, vergeet zeker niet de hashtag #hoeseltrun. Zowel op Facebook als Instagram kan je ook 
“inchecken” met de locatie “Hoeselt Run”. 
 
We wensen u veel plezier en loopgenot tijdens deze zesde editie van De Hoeselt Run, samen met  
1.600 andere lopers en de vele toeschouwers !  
 


