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Beste sportvriend(in),
We blikken terug op een zeer succesvolle actie in 2014 waarbij wij samen de enorme afstand naar Brazilië op de fiets
hebben afgelegd. Zo hebben we maar liefst € 38.859,20 opgehaald wat ten goede is gekomen aan IntermeZZo, de
Zonnesteen en het Antoni van Leeuwenhoek. Ook dit jaar heeft Stichting Bike-4Life weer iets moois voor u in petto...
Vriendentoertocht
Na onze succesvolle actie(s) van de afgelopen jaren, werd onze hulp ingeschakeld door onze fietsvrienden Jort van
Welbergen en Martijn Mul. Op 4 juni beklimmen zij meerdere keren de Alpe d’HuZes onder het motto: ‘Opgeven is
geen optie’. Wij zijn gegrepen door het doel en het achterliggende verhaal van deze mannen en besloten onze krachten te
bundelen in het Bike-4Life evenement van 2015.
Op zondag 31 mei 2015 organiseren wij de Bike-4Life vriendentoertocht. Met deze vriendentourtocht, welke in vijf
varianten af te leggen is, steunen wij Jort en Martijn (en teams) in de deelname aan de Alpe d’HuZes.
Wij van Stichting Bike-4Life hebben besloten dat de opbrengst van deze vriendentoertocht één op één doorgaat naar deze
mannen om de deelname aan de Alpe d’HuZes naar een nog groter succes te brengen.
Doet u ook mee met één van onze tochten op 31 mei?

Martijn & Jort (links op de foto) met team Bike-4Life voor start- en finishpunt de Nieuwe Bierton
Start- en finishpunt van elke tocht is bij de Nieuwe Bierton in Zwolle.
1.

Motorfietstoertocht

150 km, start in groepen vanaf 10.30 uur.

2.
Familie puzzeltocht
				

20 - 25 km, een gezellige fietstocht voor het gezin waarbij de mooiste plekjes van Zwolle
worden bezocht. Start vanaf 13.15 uur mogelijk.

3.
Mountainbiketocht
				

+/- 35 km, in groepsverband de Veluwe bedwingen. Onze kapiteins begeleiden u in één
van de mooiste omgevingen van Nederland. Start 14.00 uur.

4.
Verrassingsfietstocht
				

+/- 40 km, Onze wegkapiteins zorgen voor een comfortabele rit en met goede 		
begeleiding. (gemiddelde snelheid tussen 15 - 20 km/u) Start in groepen vanaf 13.00 uur.

5.
Racefietstocht
				
				

80 km, voor wat meer snelheid een zeer gevarieerde racefietstocht. Goede begeleiding en
een plaveide route, een aanrader! (gemiddelde snelheid zal tussen 25 - 30 km/u liggen)
Start in groepen vanaf 12.15 uur.
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Het motto van al deze tochten is samen uit samen thuis, dus we wachten op elkaar! Wanneer u wilt knallen en/of plat op
het stuur wilt fietsen dan zijn deze tochten niet echt geschikt. We maken er een gezellige tocht van waar vriendschap en
betrokkenheid hoog in het vaandel staat.
BBQ en live muziek
Zodra iedereen is gefinisht, start onze gezellige BBQ met live muziek en verrassende optredens. Voor de kinderen is er een
springkussen aanwezig. Ook mag het rad van fortuin niet ontbreken, waar leuke prijzen te winnen zijn.
Aanmelden
U kunt zich via onze website www.bike-4life.nl opgeven voor één van de toertochten, onder de button inschrijven.
Inschrijving start op vrijdag 17 april 2015! Let op: vol is vol, er zijn maar een beperkt aantal plaatsen per tocht beschikbaar.
•
•

Deelname is op eigen risico en de kosten per deelnemer zijn €15,00 inclusief BBQ
Bij de familietocht zijn kinderen tot 15 jaar gratis (wel graag opgeven)

Foto’s actie 2014 - Ride to Brasil

‘‘Het gaat niet alleen om de centen, maar ook om de mooie momenten!’’

