Bike for Lyme
Grootse mountainbike challenge in Oost Nederland op 10 oktober
Sjoerd Koster en Arjan Prins van het basisteam Zevenaar dagen jouw uit om op 10
oktober aanstaande de Montferlandroute te bedwingen. Niet zo maar een stukje fietsen
met een paar maatjes van je eigen fietsclub, maar je krachten
meten met een breed deelnemersveld. Steile beklimmingen
en snelle afdalingen maken dat deze route in de top 3 staat
van de pittigste mountainbikeroutes van Nederland, gemakshalve aangeduid als de zwaarste route boven de rivieren. Dat
wordt dus afzien, bikkelen en jezelf tegen komen.
Onder de noemer ‘Bike for Lyme’ (bezoek onze facebook pagina)
hebben Arjan en Sjoerd deze challenge georganiseerd om met
elkaar fondsen te werven. Een sponsoractie dus, voor de ernstig
zieke dochter van hun collega’s Hans en Jose Reijmer. Zij moet
voor behandeling naar Amerika. Het inschrijfgeld per deelnemer
is daarom ook relatief hoog (vanaf € 20,- per persoon, meer is
toegestaan!). Vraag dus gerust je vrienden en kennissen om aan
dit bedrag bij te dragen. Want het geld dat niet voor deze reis
gebruikt hoeft te worden is bestemd voor wetenschappelijk
onderzoek naar de ziekte van Lyme.
Professionele uitdaging
De MTB route is gemarkeerd over een afstand van 25 kilometer.
De bikers worden over veel single track paden gestuurd, maar zien zich onderweg ook
geplaatst voor pittig klimwerk en snelle afdalingen. Vooral na een stevige regenbui verandert
de route in een behoorlijk pittig parcours. De Montferlandroute mag daarom een professionele uitdaging worden genoemd, die je toch tenminste ‘once in a lifetime’ gereden moet
hebben. Deelname staat vrij voor alle politiemensen in Nederland, hun familieleden, goede
bekenden, buren en gedreven sporters. Iedereen is van harte welkom!
Natuurlijk doe je mee! Geef je nu op via internet op inschrijven.nl. Het inschrijfgeld bedraagt
vanaf € 20,- per deelnemer, meer geld mag ook. Daarmee bieden we met elkaar de ernstig
zieke Anniek kans op een nieuwe toekomst en steun je het onderzoek naar de ziekte van
Lyme.
We starten op 10 oktober tussen 09:00 en 10:00 uur vanaf de parkeerplaats tegenover
Uitspanning ’t Peeske aan de Peeskesweg 12 in Beek (gemeente Montferland).

Volg de verschillende initiatieven van de stichting
Hope &Believeop facebook of het internet.

Deze tekst wordt u aangeboden door politiemensen uit het team Zevenaar
(district Gelderland-Midden) in de politieregio Oost Nederland.

