Team 125

RoPaRun 2019

Het 2 GROTE Matties4life Skate event !!
ZONDAG 19 MEI 2019
e

Wegens succes herhaald, voor het 2e jaar op rij
georganiseerd in de Hoeksche Waard, een Skate
tocht voor het hele gezin, en dat alles voor dat ene
geweldige doel, waar de totale opbrengst naar toe
gaat van deze dag, Stichting Roparun!!
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Houd u allen alvast zondag 19 Mei 2019 vrij in uw
agenda, voor de tocht der tochten door het mooie
landschap rond Oud-Beijerland in de Hoeksche
Waard, op goede verharde fietspaden. Het gaat
een nog grootser evenement worden dan de
afgelopen editie van 2018, met tevens een loterij
op startnummer!
- Een Skate toertocht van 11,5 km (incl. een
herinnering voor deelname)
- Een Skate toertocht van 22,5 km (incl. een
herinnering voor deelname)
- Een combinatie van bovenstaande routes tot 34
km (incl. een herinnering voor deelname)
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Deelname aan dit skate event is voor eigen risico !
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Onderweg zullen er één of twee drankpost(en)
staan voor alle toertochten….
Het is niet op basis van een wedstrijd, gewoon
lekker sportief meedoen voor de Fun en uiteraard
ons goede doel!
Voor alles geldt de start bij AV Spirit aan de
Kikkershoek te Oud-Beijerland, waar u ook
ruimschoots gratis kan parkeren!
Er zal een EHBO post zijn voor kleine incidenten,
en tegen betaling zijn er vele hapjes en drankjes te
verkrijgen op locatie…..

Kúnt of wilt u niét meedoen, maar wilt u ons wel steunen
of sponsoren? Stort dan op rekening ; NL23 INGB0692
2126 55 en/of kom gezellig een divers broodje eten en een
drankje doen op 19 mei 2019 !!!
ALLE INSCHRIJFKOSTEN EN OVERIGE INKOMSTEN GAAN
NAAR STICHTING ROPARUN

Hans Bogaerts
Mijnsheerenland

De inschrijvingen online starten vanaf half Januari
2019, dus houd onze site in de gaten www.
team125matties4life.nl
De kosten voor de Toertochten zijn € 7,50 ( €5 voor
kinderen tot 16 jaar )
Starttijd toertochten tussen 11.00 en 12:00 uur
(Dit kunt u zelf bepalen en zorgt voor spreiding op
het parcours)
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