obin Takens (links) en Use Middelveld hebben er al zin in: de kleurenrun.
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André Weima

Zomer start kleurrijk
• Dorp houdt eigen kleurenrun
niet een idee hadden voor iets leuks.
Daar hoefden we niet lang over na
te denken. De Color Run spreekt
me erg aan. Wat elders een succes
is, kan het ook zijn in Pesse.' Dat het
in Pesse een succes gaat worden, is
al duidelijk. Zonder veel aandacht
voor het evenement hebben zich al
meer dan de helft van het gehoopte
vast nog wel aanmelden.' De kleu- aantal deelnemers gemeld. Stevens
renrun is afgeleid van het interna- maakt zich nog geen zorgen over
tionale fenomeen Color Run. In ver- wat er moet gebeuren wanneer zich
schillende steden is deze loop al ge- veel meer mensen dan die 150 gaan
houden waarbij de deelnemers om melden. 'Ik denk dat we 250 tot 300
de kilometer een andere kleur over deelnemers nog wel aankunnen.
zich uitgestrooid krijgen. Het gaat Wanneer het meer worden, hebben
niet om de tijd of een prijs, maar we zeker extra hulp nodig, maar dat
puur om het plezier. Het idee voor is nooit een probleem in Pesse. Hier
de kleurenrun is eigenlijk bij toeval zijn gelukkig vrijwilligers genoeg.'
ontstaan. Stevens: 'We zaten met de
Start- en finishlo catie van de
jeugdsoos te vergaderen in De Wen- kleurenrun is dorpscentrum De
ning toen ons gevraagd werd of wij Wenning. Het parcours van onge-

'ESSE - Pesse is altijd wel in voor iets nieuws. Een feeste is nooit ver weg in het dorp. Zaterdag 5 juni wordt er de
lerste kleurenrun gehouden. De organisatie hoopt op 150
leelnemers. Zonder dat veel reclame is gemaakt hebben
ich al tachtig lopers aangemeld die zich met kleurenpoeler laten besproeien.
eroen Bottema

De aankondiging heeft op Faceook gestaan en er is een berichtje
erschenen in de krant. Dat is al;s wat we tot nu toe aan pr hebben
edaan. De posters zijn wel klaar,
iaar moeten nog worden opgeangen,' aldus Erwin Stevens (27)
an jeugdsoos 't Keldertje. 'Het bijondere is dat vooral mensen van
uiten Pesse zich hebben opgegeen. Mensen uit Pesse zullen zich

veer 3 kilometer gaat door nagenoeg elke straat van het dorp. Onderweg zullen op zes plaatsen de
deelnemers worden besprenkeld
met kleurenpoeder. Na afloop zal
dj Danny Blom nog voor een feestje zorgen. Het startsein wordt om
19.30 uur gegeven. Een halfuur eerder morgen kinderen tot 7 jaar een
aantal rondjes rond het Pioniersveld lopen. Ook hier zullen de deelnemers besprenkeld worden door
kleurenpoeder. Stevens steekt veel
tijd in de voorbereiding van de evenement. 'Jammer genoeg kan ik zelf
niet meedoen. Als organisatie moet
we er voor zorgen dat alles goed verloopt. Een andere keer wil ik zeker
eens meedoen.'
i••:• Inschrijven voor de kleurenrun kan
via keldertje@pesse.com

