Lex Verkley – ‘Lange Soester’ - ride4kids
De Team Madelon Memorial Ride
Fiets mee, steun Ride4Kids en kom ook een ‘Lange
Soester’ halen ergens in de week van 21 tm 27 juni!
In verband met de corona maatregelen dit jaar geen groepsrit vanuit het Tempo clubhuis,
wel een leuk alternatief waardoor je toch een lange Soester kunt halen én het goede doel
kunt steunen als Tempo lid. In deze opzet volgen we uiteraard de adviezen van het RIVM en
de NTFU in verband met de corona maatregelen.

In de week van: Zondag 21 t/m 27 juni 2020
Je fietst individueel de Ride4Kids Lange Soester (of met een kleine groep, tot max. 4
personen als je dit zelf weet te organiseren). Na inschrijving ontvang je de route als .gpx
bestand in je mail. Na het rijden van de route haal je je heerlijke "Lange Soester" op in de
banketbakkerij van Lex Verkley tijdens winkel openingstijden ergens in de week van 21 ™
27 juni.
In de banketbakkerij laat je je donatie voor het goede doel achter. We vragen vooraf geen
inschrijfgeld. De deelnemer die op meest ludieke wijze een foto maakt van de Ride4kids
banner die ergens langs de route hangt en deze instuurt wint een mooie prijs!
Daarnaast maakt het bestuur van RTV Tempo voor elk ingeschreven Tempo Lid een extra
donatie over naar de stichting Ride4Kids.
Dus:
●
●

Schrijf elke deelnemer individueel in. Inschrijf formulier, klik hier
Je schrijft je in voor een route van ongeveer 90 km, deze kun je eenvoudig iets
inkorten.
● Je ontvangt de route in de vorm van een gpx bestand in je mailbox.
● Je ontvangt een 'voucher' voor een heerlijke lange Soester van bakker Lex Verkley.
● Je rijd de Ride4Kids Lange Soester ergens in de week van 21 tm 27 juni 2020.
● Je maakt onderweg een ludieke foto van de Ride4Kids banner. Waar? is nog de
vraag.
● Deze foto stuur je naar teammadelon@gmail.com.
● Je haalt in de bakkerij van Lex Verkley je Lange Soester op.
● Je laat een vrijwillige donatie achter in de bakkerij in de R4K donatiebox.
NB: schrijf je in vóór zaterdag 20 juni 16.00 uur dan ben je verzekerd van je 'Lange Soester'
na afloop.
De prijswinnaar met de leukste foto ontvangt na 28 juni bericht. Daarnaast maken we van
alle inzendingen een collage die alle deelnemers ontvangen.

Team Madelon:
is genoemd naar de dochter van Tempo clubleden Walter en Iris, Madelon
leed aan een (energie) stofwisselingsziekte. Dit team probeert zo veel
mogelijk geld bijeen te brengen om te overhandigen aan het goede doel
Ride4Kids. Daarom organiseert Team Madelon met medewerking van RTV
Tempo en banketbakkerij Lex Verkley deze sponsortocht en fietst dit team
jaarlijks de Pyreneeën challenge, zie de website: Ride4Kids.nl

