
 

Houthalen-Helchteren, 12 september 2019 

 

Betreft: ‘Dwars Door Hasselt’ 
 

 

Beste ouder(s), 
 

Op zondag 13 oktober vindt de jaarlijkse loopwedstrijd ‘Dwars Door Hasselt’ plaats.  

Graag willen als school hieraan deelnemen. Samen met onze leerlingen hebben we goed 

getraind voor de scholenveldloop, dus willen we ons ook eens tonen en meten met andere 

lopers in Hasselt.   

 

Praktisch voor onze school: 

• Inschrijven kan via de LO-leerkrachten aan een verlaagd tarief (via MOEV). 

• Wij zorgen voor de officiële inschrijving en het startnummer. Deze worden op 

voorhand meegegeven aan de leerlingen. Vergeet deze zeker niet op te spelden 

voor de wedstrijd. In het borstnummer zit een chip die dient als tijdsregistratie. 

(Niet bij de Alpro Kids Run 1 km). Gelieve deze niet te plooien. 

• Gepast geld en inschrijvingsstrookje meegeven in een enveloppe voor donderdag 

26 september 2019. 

• Ouders blijven aanwezig en vangen hun kind aan de aankomst terug op. De LO- 

leerkrachten staan enkel in voor de inschrijving en zijn aanwezig tijdens het 

evenement. Brengen/opwachten aan de aankomst of meelopen/naar huis 

begeleiden is voor de ouders. 

• Wij wachten op jullie 15’ voor het begin van de wedstrijd aan de start. Vindt u 

ons niet, dan mag u gewoon starten. Het is er nl. super druk. 

• Ouders die willen deelnemen (met hun kind) kunnen niet inschrijven via school. 

Deze dienen dit zelf via de website van ‘Dwars Door Hasselt’ te doen. 

• Bij de Alpro Kids Run loopt 1 LO-lkr. mee. Ouders die hier met hun kind willen 

meelopen mogen dit. Deze hoeven niet in te schrijven.  

• Bij de 3 km jogging loopt ook 1 LO-lkr. mee. Ouders die hierbij willen meelopen 

dienen zelf in te schrijven via de site ‘Dwars Door Hasselt’. 

• Bij de 5 km loopt niemand mee van school en dienen jullie zelf begeleiding 

voor/tijdens/na het lopen te voorzien. 

 

Kostprijs: 

• Lln. van het basisonderwijs kunnen deelnemen aan de Alpro Kids Run 1 km voor 3 

euro inclusief Alpro SportFit T-shirt (i.p.v. 5 euro). 

• Lln. die graag deelnemen aan de 3 km betalen slechts 5 euro (i.p.v. 8 euro). 

• Lln. die graag deelnemen aan de 5 km betalen slechts 6 euro (i.p.v. 10 euro). 

• Lln. die graag deelnemen aan de 10 km betalen slechts 8 euro (i.p.v. 15 euro). In 

deze reeks loopt er geen LO- leerkracht mee van ‘De Griffel’. 

• De sportiefste lln. die deelnemen aan de 15 km betalen slechts 9 euro (i.p.v. 17 

euro). In deze reeks loopt er geen LO- leerkracht mee van ‘De Griffel’. 

 

                                                                                                           

 

http://www.degriffel-hh.be/


Programma: 

• 12.30 uur Alpro Kids Run 1 km  

• 13.15 uur Jogging 3 km 

• 13.45 uur Start to Run 5 km 

• 14.30 uur Run Hasselt 10 km  

• 15.45 uur Dwars Door Hasselt 15 km & Handbikerace “Memorial Fernand de 

Bolle” 15 km 

 

We kunnen pas deelnemen aan het verlaagde tarief na een inschrijving van minimum 10 

deelnemers. We hopen natuurlijk op veel meer enthousiaste leerlingen! 

 

Sportieve groeten, 

Het sportteam. 

De directie. 
 
 

 
 
Naam:………………………………………………………….…………                  Klas:……….……….                  Afstand:…….….  

Mag deelnemen aan ‘Dwars Door Hasselt’ en geeft gepast geld mee in een gesloten enveloppe. 

Inschrijven kan t.e.m. donderdag 26 september 2019. 

 

Indien we een vraag hebben i.v.m. de inschrijving kunnen we jullie contacteren op het 

telefoonnummer: ………………………….. 
 

Wij behandelen je gegevens in overeenstemming met de nieuwe GDPR-wetgeving – Bekijk onze 
privacyverklaring op  
www.houthalen-helchteren.be/privacy 

http://www.houthalen-helchteren.be/privacy

