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De vijftiende editie van de Calipage run wordt georganiseerd ten voordele van dienstverle-
ningscentrum Sint-Lodewijk vzw in Wetteren. 
  

Sint-Lodewijk is een centrum dat meer dan tweehonderd kinderen en jongeren met een mo-
torische beperking dagelijks opvang, onderwijs en begeleiding aanbiedt. Ook buiten de 
schooluren kan men er dag en nacht terecht voor zorg op maat. Sint-Lodewijk is de referen-
tie in de onderwijs- en welzijnssector voor personen met een motorische beperking. 
  

De kwaliteit van het revalidatieproces heeft de laatste jaren een grote evolutie doorgemaakt. 
Zo wordt fitness nu gebruikt als aanvulling op de traditionele therapie omwille van de gunsti-
ge invloed op motoriek, uithoudingsvermogen en kracht. Bovendien biedt fitness de moge-
lijkheid aan personen met een beperking om samen met anderen te bewegen en te sporten. 
   

Met de Calipage Run willen we financiële middelen verzamelen om voor Sint-Lodewijk de-
ze OUTDOOR-FITNESS te realiseren. We hopen na een jaar onderbreking opnieuw een 
grote massa te mobiliseren om voor dit project de loopschoenen aan te trekken. 
  

Op 29 juni 2018 bieden wij u rond de Sporthal de Warande dan ook graag een sportief en 
recreatief programma aan met muzikale ontspanning achteraf.  
Ook de bedrijfswereld willen we in dit positief verhaal betrekken. Niet alleen door middel van 
financiële steun, maar ook door een groot aantal werknemers van de steunende bedrijven 
gratis te laten deelnemen aan deze recreatieve stratenloop.  
   

Wil je meer vernemen over de sponsormogelijkheden, neem contact op met een van onze 
verantwoordelijken.  
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Live muziek 

Food & drinks 

  We have 
a dream 



 Programma: 
• De Calipage Kids Run 

Om 18.30u starten de eerste jongens en meisjes geboren in 2013 en 2014 voor de afstand van 180m. Er wordt 
daarna achtereenvolgens gelopen in reeksen per 2 jaar tot het geboortejaar 2005, jongens en meisjes apart, 
voor afstanden van 300m tot 1050m. Het inschrijvingsgeld voor de kidsruns bedraagt 5 euro in voorinschrijving 
en 7 euro ter plaatse. Enkel de eerste drie uit elke reeks worden op het podium geroepen maar er is een prijzen-

pakket van Calipage voor iedereen. Deelnemen is uiteraard veel belangrijker dan winnen. 

• Calipage Run 2,5 km, 5 km en 10 km 
De 2,5km & 5km starten om 19.45u. De 2,5km staat in het teken van personen met een beperking. Ze starten 
gelijktijdig met de deelnemers van de 5km zodat ze de tijd krijgen om rustig hun afstand af te werken binnen de 

tijdspanne en tussen de lopers van de 5km. Uiteraard staat de 2,5km open voor iedereen, ook voor wandelaars. 

 De 10km start al om 20.30u. Er worden 1, 2 of 4 ronden gelopen van 2,5km door het centrum van Wetteren, en 

dat is nieuw!  

 Voor de Calipage Run 2,5km - 5km en 10km betaal je in voorinschrijving 10 euro, ter plaatse betaal je 12 euro.  

• Calipage tombola 
Alle deelnemers aan de 2,5km, 5km en 10km nemen gratis deel aan een tombola met waardevolle prijzen.  

Trekking zal plaatsvinden onmiddellijk na het einde van de laatste aankomst. 

• After Event 
Vanaf 22u maken we er één groot feest van met drank– en eetkramen maar vooral veel sfeer en muziek. Een 
uitgelezen selectie Wetterse muzikanten rond Wim Van Poucke brengt ons het betere cover-werk.  De ideale 

decompressie na een lang schooljaar! Toegang is gratis, iedereen is welkom!  

• Inschrijving en betaling: 
Voorinschrijven kan online (www.run.calipage.be) vanaf 1 april volgens de daar aangegeven modaliteiten. De 

dag zelf kan er nog ter plaatse ingeschreven worden tot 20’ voor aanvang van elke wedstrijd. 

• Prijsuitreiking en podium: 
Kids-runs: Beker & medailles voor 1-2-3 onmiddellijk na de wedstrijd. 
2,5 - 5 & 10km: Podium met natura-hoofdprijzen voor de eerste 3 heren en 3 dames in elke reeks om 22u.  

Er is tevens een prijzenpakket van Calipage voor elke deelnemer + gratis deelname aan de Tombola! 



 Parcours: Centrumstraten Wetteren  


