MS MOTION

ZWOLLE
14 APRIL 2019

DOE
MEE!
MS Motion is het leukste hardloop- en wandelfeest van het jaar!
Schrijf je individueel, als familie- of vriendengroep of als bedrijventeam in. Laat je sponsoren en haal geld op voor onderzoek naar MS.
Afstanden
5 of 10 km
wandelen
of hardlopen

Start/finish
PEC 1910
(Urksteeg 1, Zwolle)

Inschrijfgeld:
Volwassenen: € 20,Kinderen 6 t/m 12 jr: € 10,Kinderen t/m 5 jaar gratis

Meer info of inschrijven:

www.msmotion.nl

MS MOTION

ZWOLLE
14 APRIL 2019
Kom in beweging tegen de zenuwslopende ziekte MS! Doe mee aan MS
Motion Zwolle op 14 april 2019. Jong en oud, individueel of in teams met
vrienden, familie of het bedrijf. Iedereen is welkom om deel te nemen
aan het hardloop- en wandelevenement van het Nationaal MS Fonds.
LOPEN VOOR DARMFLORA ONDERZOEK
Wandel of ren 5 of 10 km, laat je sponsoren en haal geld op voor onderzoek
naar de darmflora van mensen met MS.
Onderzoekers bekijken of het veranderen van de leefstijl invloed heeft op de
klachten en het verloop van de MS. Een
positieve uitkomst kan een enorme impact
hebben op het leven van iemand met MS.
Voor het onderzoek is €600.000 nodig,
wat we met 5 edities MS Motion bij elkaar
willen lopen. Help jij mee?

MS MOTION: ÉÉN GROOT FEEST!
De start- en finishlocatie toveren we om
tot een feestje, zodat MS Motion écht een
belevenis wordt. Ook voor toeschouwers
die komen aanmoedigen! Feest dj Maurice
verzorgt de muziek en zorgt dat de sfeer
er goed in zit. Er zijn activiteiten voor
kinderen en foodtrucks waar volop lekkers
te verkrijgen is.

ROUTES EN AFSTANDEN
Deelnemers van MS Motion Zwolle starten
én finishen op de sintelbaan van atletiekvereniging PEC 1910. De routes lopen
dwars door de prachtige natuur aan de
noordkant van Zwolle. Kijk jouw ogen
uit in het Westerveldse Bos, Het Zwarte
Water en de Wijde Aa.

SCHRIJF JE IN VIA WWW.MSMOTION.NL
Kom in beweging
tegen MS!

