
GA DE STRIJD AAN!



TOERTOCHTEN 11/12 JUNI
Unieke tochten over de Veluwe! Fiets als 
beginner of op de elektrische fiets een 50km 
toertocht. Als gevorderde kun je de uitdaging 
aangaan en 100 of 150 kilometer fietsen. Ga 
door, totdat je niet meer kunt én ervaar een 
beetje van wat cliënten bij De Hoop ook ervaren. 
Ben je als vrouw in voor wat gezelligheid 
onderweg? Kies dan voor de Ladies Ride met 
lunch op de route! 

Ga jij de uitdaging aan?

24u Team Trial Race 
MTB 11/12 JUNI

Fiets het snot voor je ogen, ontwijk kuilen en zie 
het donker én weer licht worden. Doe mee met 

een van de 24-uurs tochten op de mountainbike 
of racefiets! In teamestafette knok je voor 

cliënten bij De Hoop. Door weer en wind, door 

8 uurs MTB – 4 uurs MTB 
Family 11/12 JUNI
Modder. Boomstronken. Onverharde pa-
den. Krappe bochten. Diepe plassen. Nee, 
de 8 uurs MTB Challenge is niet geschikt 
voor softies. Wie valt, staat weer op en 
gaat door. Je zoekt je eigen grenzen op 
en je blijft gaan, ook als je denkt dat je 
niet meer kan. 



Rondje Nederland 
16 T/M 18 SEPTEMBER
De Mont Ventoux onder de Cycle for Hope
events, de ronde die je minstens één keer in je 
leven gereden moet hebben. Met je team fiets 
je in 48 uur een ronde door heel Nederland. Het 
Rondje legt je op de pijnbank, laat je happen 
naar adem en stelt je voor aan de man met de 
hamer. 

200 KM Challenge
18 SEPTEMBER

Jij, jouw fiets en 200 kilometer Zeeuws asfalt. 
Meer heb jij niet nodig om te laten zien wat je 

waard bent. Met de Noordzee als toeschouwer 
en de wind als verraderlijk element trotseer jij 
zeearmen en schiereilanden. Ga de uitdaging 

aan!

Cycle for Hope organiseert uitdagende fietsevenementen om 
cliënten van De Hoop op weg te helpen naar een nieuw leven. 
Mensen die verslaafd zijn of psychische problemen hebben, 
ontvangen daar de steun die ze nodig hebben om hun leven 
weer op de rit te krijgen. Ga jij de uitdaging aan?
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