Woord en Daad Fietsdag “Rondje Eem”
Fietstocht-Diner-Concert voor het goede doel
Woord en Daad Soest e.o. organiseert op dinsdag 16 juli a.s. de jaarlijkse fietsdag voor het hele gezin . Al
fietsend kunt u genieten van het prachtige en afwisselende landschap rond de rivier De Eem. Na afloop is er
een openluchtdiner en ‘s avonds koor- en samenzang. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het
project Sterk voor werk in Ethiopië. Dit programma pakt de migratieproblematiek aan en zet in op de
ontwikkeling van vakonderwijs en werkgelegenheid voor jonge mensen in Ethiopië.
Fietstocht

De fietstocht is ruim 45 km lang. Een mooie route door het bos, over de hei, door de polder en langs het water.
Er zijn diverse stops (voor koffie/thee of een versnapering) en een lunch op een boerderij. Er kan tussen 10.00
en 11.00 uur gestart worden bij fam. Van Wiggen op het terrein van Houthandel J. van der Krol,
Maartensdijkseweg 10 in Bilthoven. U kunt vanaf 9.30 uur inschrijven. Tussen 16.00 en 17.00 uur zult u daar
ook weer ‘finishen’.
Diner

Na afloop van de fietstocht wordt er van 17.00 tot 18.30 uur een driegangendiner geserveerd in de tuin van de
fam. Van Wiggen.
Concert

’s Avonds is er in de Stulpkerk van Lage Vuursche een muzikale afsluiting van de dag, waarin samenzang en een
kooroptreden op het programma staan. De kerk is open om 19.00 uur, de muzikale afsluiting begint om 19.30
uur. De toegang is vrij. Bij de uitgang is er een collecte.
Kosten

De kosten van de fietsdag (excl. lunch en diner) bedragen € 8,50 voor een volwassene en € 5,00 voor een kind
t/m 12 jaar.
De prijs van de lunch bedraagt € 7,50 p.p. en van het diner € 19,50 p.p.
De huurprijs van een fiets is € 9,50 en van een E-bike € 21,50.
Fietsen reserveren kan tot uiterlijk zaterdag 18.00 uur.
U betaalt contant bij inschrijving.
Aanmelden

Wilt u alleen meefietsen, dan is aanmelden niet noodzakelijk. Voor de huur van de fiets, de lunch en het diner
dient u zich van tevoren wel aan te melden. Dit kan op onze website www.woordendaadsoest.nl of telefonisch
bij Gert-Jan Bluemink, 06-27364470 (werkdagen na 18.00 uur, zaterdag de hele dag). Als u zich aanmeldt via
de website, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Mocht dat onverhoopt niet gebeuren, dan vernemen we dat
graag van u via info@woordendaadsoest.nl.
Info

Verdere informatie over de fietsdag en het te steunen project, vindt u op onze website
www.woordendaadsoest.nl

