
Meld je samen met je familie, vrienden of collega’s aan voor één van de dagtochten en zamel 

geld in voor méér onderzoek naar dementie! Een dag vol herinneringen om nooit te vergeten. 

Een rit om nooit te vergeten!

Fiets samen voor een toekomst zonder dementie.

160km - 120km - 80km - 40km

18 september 2021 – Amersfoort



Partners:

Hoe werkt het?

Vorm samen met familieleden, vrienden 
of collega’s een team en schrijf je in voor  
1 september op 2bike4alzheimer.nl. Ga op zoek 
naar sponsoren, zamel geld in en fiets met elkaar 
deze tocht. Het wordt een dag vol herinneringen 
om nooit te vergeten.

Diverse afstanden

Er zijn meerdere ritten van verschillende afstanden uitgestippeld, 160 km, 120 
km, 80 km en 40 km, zodat iedereen mee kan doen.
Van gelegenheidsfietsers tot doorgewinterde wielerfanaten, van jong tot oud. Je 
fietst samen met je teamgenoot(en) door de prachtige omgeving van Amersfoort. 
Onderweg zorgen we ervoor dat je deze dag nooit meer vergeet. We leggen je 
herinneringen vast terwijl jij met elke kilometer geld inzamelt voor een toekomst 
zonder dementie.

Samen herinneringen maken is goud 
waard! Fiets je mee? 
Niets is zo mooi als het maken van herinneringen. Zeker als je dat samen doet 
mét een gezamenlijk doel. Daarom dagen we je uit om op 18 september samen 
met familie, vrienden, buren of collega’s te gaan fietsen voor een toekomst 
zonder dementie. Door je te laten sponsoren, zamel je geld in voor méér 
onderzoek naar deze hersenziekte! Zo worden jouw herinneringen goud waard!

Alles op een rijtje

Datum: Zaterdag 18 september 2021
Afstanden: 40, 80, 120 en 160 kilometer,  
 voor elk wat wils
Start: in de ochtend, finish in de namiddag
Locatie: De Nieuwe Stad in Amersfoort. 
 Ook goed bereikbaar met OV.
Inschrijfgeld: €25 per deelnemer

Informatie en aanmelden op 
2bike4alzheimer.nl

Een rit om nooit te vergeten!


