Beste Masseur,
Heb je het al gehoord? HomeRide en HomeRun 2019 komen er weer aan! Op zaterdag
22 en zondag 23 juni a.s. vindt de negende editie van de HomeRide en de derde editie van HomeRun
plaats. De vorige edities van HomeRide en HomeRun waren een groot succes. Bekijk hier de video
van HomeRide en HomeRun! Ook dit jaar belooft het weer een groot spektakel te worden en daar
kunnen we jouw hulp weer goed bij gebruiken!
De routes van beide sportieve events zijn in de vorm van een hart, want Home is where the heart is.
De HomeRiders starten in het altijd gezellige en bruisende Den Haag. Daarna rijden zij langs de
Ronald McDonald Huizen in Rotterdam, Tilburg, Nijmegen, Arnhem, Utrecht en Amsterdam terug
naar Den Haag om daar te finishen. Na de start in Den Haag rennen de HomeRunners via de Huizen
in Rotterdam Utrecht, Amsterdam en Leiden weer terug naar Den Haag. Hier worden ze samen met
de HomeRiders warm onthaald op het Lange Voorhout.
HomeRide en HomeRun is op zoek naar masseurs die de HomeRiders en HomeRunners willen
ondersteunen in hun bikkeltocht. Op elk checkpoint kunnen de HomeRiders en HomeRunners even
uitrusten, wat eten en drinken en is het streven dat zij een massage kunnen ontvangen, zodat zij
soepel verder kunnen fietsen of lopen.
Lijkt het jou leuk om de HomeRiders en HomeRunners te ondersteunen door het geven van massages
en hiermee een prachtig goed doel te steunen? Meld je dan aan via het online aanmeldformulier!
De organisatie zorgt voor eten en drinken voor de masseurs. In overleg kunnen er bijvoorbeeld
banners of vlaggen van het eigen bedrijf geplaatst worden, zodat de masseurs hier leuke contacten
aan kunnen overhouden.
Ben je zelf geen masseur, maar ken je iemand die dit leuk lijkt? Deel deze oproep voor HomeRide en
HomeRun!
Voor meer informatie over HomeRide en HomeRun, klik hier.
Voor vragen kun je mailen naar: vrijwilliger@homeride.nl of bel naar: 020-4720484
Alvast bedankt namens alle HomeRiders en HomeRunners!
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