VROUWaanbieding

Fiets mee met

Leontien Ladies Ride
Het is eindelijk weer zo ver: lekker met z’n allen fietsen tijdens de Leontien
Ladies Ride in Raalte, Rotterdam Alexander of ’s Hertogenbosch. En als u zich nu
aanmeldt via VROUW, mag u uw moeder, zus of vriendin gratis meenemen!

D

uizenden vrouwen
in roze T-shirts, met
grote flaphoeden
en bloemen aan
het stuur die in hun eigen tempo
langs de mooiste plekjes van
ons land fietsen. Hoe leuk is dat?
Heel erg leuk, weten wij inmiddels uit ervaring. Ook onze eigen
redactie vindt de jaarlijkse fietstochten van Leontien van Moorsel een feestje. Daarom zijn wij
ook dit jaar weer van de partij bij
de drie toertochten die de oudwielrenster organiseert in Raalte
(3 juni), Rotterdam Alexander
(24 juni) en ’s Hertogenbosch
(16 september).
Denk nu niet dat u waanzinnig
sportief moet zijn om aan de
Leontien Ladies Ride mee te
doen. Welnee, dat zijn wij ook
niet. Veel belangrijker is het dat
u van gezelligheid houdt en het
leuk vindt om een dagje met uw
moeder, zussen, vriendinnen of
de buurvrouw op pad te gaan.
Houdt u wel van een uitdaging,
kies dan voor de langere route
van 69 kilometer, en zit u liever
regelmatig op een terrasje dan
kunt u de kortere tocht van 35
kilometer fietsen. Maar dat mag
u ter plekke veranderen als u
toch fitter blijkt dan gedacht.

Doe mee!
Deelname kost € 18,50. Daarvoor krijgt u een lunchpakket voor onderweg, een T-shirt van bio-katoen,
een polsbandje en een goedgevulde goodiebag.
Natuurlijk bent u na aankomst ook welkom op het feestplein, waar allerlei artiesten optreden en u ook de stand
van VROUW vindt. Kom gerust langs. Vinden we gezellig

LADIES RIDE

en dan kunt u meteen een foto van uzelf of uw
groepje laten maken voor uw eigen VROUW-cover.
Schrijf u in op www.leontien.nl/vrouw en u krijgt een
gratis toegangsbewijs voor uw vriendin, zus of moeder!
De inschrijving sluit een week voor aanvang van elke
Leontien Ladies Ride.

2

