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Mooie projecten maak je samen en juist dat samenwerken maakt ons uniek. Maar om goed

samen te werken, moet je elkaar een beetje kennen. Juist daarom vinden wij het belangrijk om

ook buiten het werk samen dingen te doen. Hou je van fietsen? Kom dan naar onze jaarlijkse

Mountainbiketocht en fiets samen met ons een prachtige route.

Jaarlijks organiseert regio Zuid een Mountainbike (MTB) tocht op de Drunense Duinen. Gerard

Bouman en Edwin Linders nodigen je ook dit jaar weer van harte uit om mee te fietsen op

zaterdag 7 april. Zowel voor ervaren als voor onervaren fietsers is er een mooie route

uitgestippeld. Voor beginnende fietsers wordt er een clinic gegeven door een ervaren MTB

instructeur: leer de beginselen van mountainbiken kennen, ontvang tips over het beheersen van

de fiets en wordt (nóg) zelfverzekerd op single tracks.

De Mountainbike tocht wordt georganiseerd op zaterdag 7 april in Biezenmortel. Vanaf 08.30

uur starten we met koffie en gebak bij “De Rustende Jager”. Vervolgens fietsen we een mooie

route en sluiten we af met een gezamenlijke lunch. Vanaf circa 13.00 uur kun je starten met de

rest van je dag.

Aanmelden kan via deze link (online formulier).

ALLE INFORMATIE OP EEN RIJ

We verzamelen tussen 08.30 en 09.00 uur bij De Rustende Jager. Om 09.20 starten zowel de

rondes voor de geoefende fietser als de beginners clinic. Rond 11.45 uur zijn we allen terug in de
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De jaarlijkse MTB tocht wordt georganiseerd op 7 april 2018. Kom je
ook?

https://goo.gl/forms/tf4zfkrfHUiv6wgT2
https://www.google.nl/maps/dir//De+Rustende+Jager,+Oude+Bossche+Baan+11,+5074+RC+Biezenmortel/@51.639727,5.1483078,15z/data=!4m16!1m6!3m5!1s0x0:0x496cf06ad5dafa9e!2sDe+Rustende+Jager!8m2!3d51.639727!4d5.1483078!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c694b12e91c7e9:0x496cf06ad5dafa9e!2m2!1d5.1483078!2d51.639727!3e3


Rustende Jager voor een gezamenlijke lunch als afsluiter. Bekijk de gehele planning en de

routebeschrijving in onze digitale bevestiging. 

Graag tot zaterdag! 

https://mailchi.mp/orangeclimate/bevestiging-mountainbiketocht-oc-verhulst?e=[UNIQID]
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