
FIETS OF HELP MEE 
MET EEN VAN ONZE 
EVENEMENTEN IN 2022

CONFRONTEER 
JEZELF, HELP 
EEN ANDER



CYCLE FOR HOPE

FIETS MEE
Bereid je voor op een onvergetelijke ervaring. Hieronder staan de 
evenementen die wij dit jaar organiseren en we raden je aan om een 
evenement te kiezen dat voor jou uitdagend is. Liever iets te moeilijk 
dan iets te makkelijk, want uiteindelijk gaat het om het afzien op de 
fiets.

Je moet harken, zwoegen, stoempen, een jasje uitdoen en het snot voor je ogen 
fietsen. Op karakter doorgaan als je eigenlijk niet meer kan. Als je dat doet, dan 
kom je een klein beetje in de buurt van wat de cliënten van De Hoop dagelijks 
meemaken in hun worsteling met verslaving of psychische problemen. En dan 
leer je ook jezelf weer iets beter kennen. Succes!

HET INLOOPHUIS
Hier komen daklozen en eenzamen 
samen voor een maaltijd, koffie en 
thee. Ze waarderen het dat ze ‘gewoon’ 
even een praatje kunnen maken. Ook 
krijgen ze hulp bij financiën en diverse 
andere zaken die geregeld moeten 
worden.

PASTORAAT
De Hoop werkt vanuit een christelijke 
visie. Cliënten kunnen pastorale 
gesprekken aanvragen en er worden 
conferenties gehouden.

WERKERVARINGSPLEKKEN
Door werkervaringsplekken worden 
(oud)cliënten voorbereid op de 
maatschappij.

INTERNE OPLEIDINGSSCHOOL
Oud-cliënten van De Hoop kunnen 
zich op de interne opleidingsschool 
ontwikkelen tot een vakkundige 
ervaringsdeskundige.

STAY CLEAN
Stay Clean is een landelijk netwerk van 
zelfhulpgroepen voor (ex)verslaafden. 
Lotgenoten komen hier wekelijks 
samen om ondersteuning te krijgen bij 
het clean blijven.

Meer over de projecten en verhalen 
van Hoop vind je op de website 
van Vrienden van De Hoop: www.
vriendenvandehoop.nl

CYCLE FOR HOPE

HET DOEL
Een leven zonder verslaving of psychische problemen is er niet van 
de ene op de andere dag. Cliënten bewandelen een weg van vallen 
en opstaan, van pijn en herstel. Naast een goede behandeling biedt 
De Hoop extra hulp die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. 
Giften via Cycle for Hope maken dit mede mogelijk.

Voor de volgende projecten maak jij het verschil:

RACEFIETS
24U TEAM TRIAL RACE
20 t/m 21 mei 

TOERTOCHT 50, 100, 150 KM & 
LADIES RIDE 100 KM
21 mei

RONDJE NEDERLAND
30 juni t/m 2 juli

200 KM CHALLENGE
2 juli

MTB
24U TEAM TRIAL MTB
9 t/m 10 september

4 UURS MTB FAMILY
10 september

8 UURS MTB CHALLENGE
10 september

CONFRONTEER JEZELF, 
HELP EEN ANDER
SCHRIJF JE IN OP
WWW.CYCLEFORHOPE.NL



RACE - INDIVIDUEEL / TEAM 

TOERTOCHTEN 
50, 100 & 150 KM
21 MEI

We bieden 4 smaken; 50, 100, 150 en 
een Ladies Ride van 100 km. Zo kan elke 
fietser voor zichzelf een uitdagend niveau 
kiezen. Wij raden aan om een afstand te 
kiezen die daadwerkelijk een uitdaging 
voor jou is. Want alleen als je afziet en 
worstelt op de fiets kom je een klein 
beetje in de buurt van wat onze cliënten 
elke dag ervaren. 

RACE - TEAMESTAFETTE 

24U TEAM  
TRIAL RACE
20 T/M 21 MEI

Wil jij de zon zien ondergaan en 
weer zien opkomen op de fiets? 
Dan is de 24 uurs Team Trial Race 
wat voor jou. 24 lange uren samen 
met je team afzien en doorzetten. 
Door weer en wind, door dik en 
dun, door dag en nacht.

MTB - TEAMESTAFETTE 

24U TEAM  
TRIAL MTB
9 T/M 10 SEPTEMBER

Modder. Uitstekende boomstronken. 
Onvoorspelbare onverharde paden. 
Takken in je gezicht. Krappe 
bochten. Onpeilbare plassen. 
Materiaalpech. Vallen en weer 
opstaan. Dag én nacht afzien en 
elkaar er doorheen slepen. Dat is de 
24 uurs Team Trial MTB. 

KOSTEN
De inschrijfkosten voor de toertochten bedragen €25. Samen met je team 
zamel je per deelnemer minimaal €250 in voor mensen die worstelen met 
een verslaving of psychische problemen (Toertocht 50km en Family MTB 
respectievelijk €15 en €50). Op www.cycleforhope.nl richt je makkelijk een eigen 
online actiepagina aan waarmee je eenvoudig fondsen kunt werven. 

KOSTEN
De inschrijfkosten voor de Team Trials bedragen €50 voor een fietser en €25 
voor een begeleider. Samen met je team zamel je per deelnemer €450 in voor 
mensen die worstelen met een verslaving of psychische problemen.
Op www.cycleforhope.nl richt je makkelijk een eigen online actiepagina aan 
waarmee je eenvoudig fondsen kunt werven. 

INCLUSIEFFIETSSHIRT!

MTB - INDIVIDUEEL / TEAM  

4 UURS MTB
FAMILY
10 SEPTEMBER

Afzien op de mountainbike, maar 
dan met de hele familie! Hebben je 
kinderen te veel energie? Zit je al 
veel te lang thuis op elkaars lip van-
wege de lockdown? Gooi dan alles 
eruit tijdens de 4 uurs MTB Family. 
Na afloop is iedereen uitgeput en 
hebben jullie je samen ingespannen 
voor een goed doel.



MTB - INDIVIDUEEL / TEAM 

8 UURS MTB
CHALLENGE
21 MEI

Waarschuwing! De 8 uurs MTB 
Challenge is alleen geschikt voor 
mensen die tegen een stootje 
kunnen. In 8 uur tijd vlieg je over 
onverharde kronkelpaden door het 
Veluwse bos- en heuvellandschap. 
Het zijn rondes van 27 zware 
kilometers  die je niet in de koude 
kleren gaan zitten. Alleen of met een 
team zoek je je fysieke en mentale 
grenzen op en breng je deze 
uitdaging tot een goed eind.

A

B C

DE UITDAGING
Rondje Nederland, dé uitdaging die 
je eens in je leven moet aangaan. En 
ben je ‘m eenmaal aangegaan? Dat 
wil je nog een keer. En nog een keer. 
Je fi etst 1200 kilometer in estafette in 
48 uur en doorkruist heel Nederland. 
Wind, kou, regen, zon, avondrood: 
met al deze typische Nederlandse 
natuurelementen heb jij te maken. Je 
sleept elkaar door moeilijke momenten 
en je beleeft samen de wonderschone 
hoogtepunten. Rondje Nederland is 
een ervaring om nooit te vergeten.

HET TEAM
Alleen samen kun je Rondje 
Nederland trotseren. Stel daarom 
een onverschrokken team samen dat 
bestaat uit: 
1 teamcaptain, 
9 tot maximaal 18 renners
6  tot maximaal 12 begeleiders 

(denk aan EHBO’ers/BHV’ers, 
materiaalmannen, chauffeurs) en 

6 volgauto’s of -busjes. 

RACE - TEAMESTAFETTE 

RONDJE 
NEDERLAND
30 JUNI T/M 2 JULI

Binnen 48 uur in teamverband 1200 
km afl eggen in estafettevorm, om 
geld op te halen voor de cliënten 
van De Hoop.

KOSTEN
De inschrijfkosten bedragen 
€75 voor fi etsers en €35 voor 
begeleiders. Samen met je team 
zamel je minimaal €12.000 in.
Ieder teamlid maakt een eigen 
online actiepagina aan waarmee je 
eenvoudig fondsen kunt werven.

KOSTEN
De inschrijfkosten voor deze 
Challenges bedragen €25. Samen 
met je team zamel je per deelnemer 
minimaal €350 in voor mensen die 
worstelen met een verslaving of 
psychische problemen.

INCLUSIEFFIETS- OFBEGELEIDERS-SHIRT!

RACE - INDIVIDUEEL / TEAM 

200 KM
CHALLENGE
2 JULI

Ook dit jaar schotelen we je weer een 
serieuze uitdaging voor! 
Waar ligt jouw grens en kun je daar 
overheen? Door te worstelen en je 
koste wat het kost te verzetten tegen 
vermoeidheid en de drang om op 
te geven leer je jezelf kennen. En je 
ervaart voor even wat onze cliënten 
dagelijks meemaken.

INCLUSIEFFIETSSHIRT!
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