Tour d'Orange Goeree-Overflakkee
Hou je van fietsen? En dan ook nog eens voor het goede doel? Hier is je kans:
Zaterdag 25 juni vindt voor de eerste keer een plaatselijke editie van dit landelijke
sponsorevenement plaats op ons prachtige eiland. We hopen dat fietsers vanuit alle
hoeken van het eiland op de trappers stappen om geld in te zamelen voor ons
jongerenwerk. We zijn ambitieus en willen 150 enthousiastelingen bij elkaar
verzamelen. Geef je op via de site: https://goeree-overflakkee.yfc.nl/tour-d-orange/
Youth for Christ Goeree-Overflakkee (YfC GO) heeft het geld hard nodig om
jongeren op Goeree-Overflakkee een plek te bieden waar ze veilig en geliefd zijn.
Hen op het spoor van Jezus te zetten en te helpen bouwen aan een betere
toekomst. Zeker na twee jaar corona maken we ons grote zorgen om het welzijn van
jongeren. De eenzaamheid en somberheid onder jongeren is groter dan ooit! Met
jouw hulp zoeken wij jongeren op en bieden hen perspectief.
Wanneer: 25 juni 2022
Startpunt: RCN Toppershoedje Ouddorp
Disciplines: Fietsen of Hardlopen
Of je nu een getraind wielrenner bent of een genietende tourfietser: iedereen mag
meedoen aan de Tour d’Orange. Ook hardlopen is een optie. Vanaf de startlocatie,
RCN-vakantiepark Toppershoedje in Ouddorp, zijn er verschillende routes en
afstanden mogelijk. Op de site staan alle verschillende routes en mogelijkheden
aangegeven op de kaart.
De bijbehorende, mogelijke afstanden voor hardlopen zijn:
- 10 km of 21 km (halve Marathon)
En voor het fietsen of wielrennen:
- 50 km; 75 km; 100 km; 150 km; 200 km; 250 km; 300 km
Inschrijven en BBQ:
Meldt je aan, geef door welke discipline en afstand je kiest. Verder vragen we een
eigen startbijdrage van €30,- en het commitment om minstens €200,- aan
sponsorgeld bij elkaar te fietsen.
Dus: meld je aan op de site https://goeree-overflakkee.yfc.nl/tour-d-orange/, kies je
route en maak je klaar voor een fantastische dag! We zien jullie graag.
Team YfC GO (nadere info ook via: Eric van den Nieuwendijk;
e.nieuwendijk@upcmail.nl)

