Infoblad HomeRide Fietspuzzeltocht

HomeRide Fietspuzzeltocht Weert, tussen 15 mei en 15 september 2018
Bij Partycentrum De Sluis (Industriekade 58 in Weert) kunt u uw deelnameformulier
ophalen. Dit formulier zit in een envelop voorzien van een nummer dat bij uw
inschrijving wordt genoteerd. Ter plaatse betaalt u het inschrijfgeld van € 5 per team
bestaande uit maximaal vier personen. Bent u met vijf personen of meer, dan betaalt u
€ 10 voor maximaal acht personen. Uiteraard mag u ook een extra fotopuzzelformulier
kopen voor € 5. Vergeet ook niet om een pen mee te nemen om het
opdrachtenformulier in te vullen.
U kunt op elk moment van de dag starten. Partycentrum De Sluis is alle dagen van de
week geopend: op maandag vanaf 11.30 uur, op dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur. De
afstand van de fietstocht bedraagt circa 35 kilometer en onderweg zijn er voldoende
mogelijkheden (zitbanken en horeca) voor een rustpauze. Tussen knooppunten 85 en 87
is er een mogelijkheid (na 300 meter links) voor een tussenstop bij ‘Nieuw Vosseven’.
Voor puzzelopdrachten hebben we gezocht naar rustige gedeelten in de fietstocht.
Wanneer een zoekopdracht zich links van u bevindt, kijk dan eerst goed uit alvorens u de
weg oversteekt. Enkele kleine stukjes van de route zijn onverhard, maar goed
begaanbaar.
Mocht er vanwege wegwerkzaamheden of andere oorzaken een wegomlegging of
afsluiting van deze knooppuntenroute zijn, dan willen wij dit graag vernemen via ons emailadres: info@teamvive.nl
Wanneer u weer terug bent van uw fietstocht, levert u het ingevulde deelnameformulier
met envelop in bij een medewerker van Partycentrum De Sluis.
Omdat de HomeRide Fietspuzzeltocht van 15 mei t/m 15 september wordt gehouden,
worden de winnaars van de ingeleverde vragenformulieren pas op 22 september
bekendgemaakt. De beste drie deelnemers ontvangen een prijs en worden gepubliceerd
op de website van www.teamvive.nl en het regionale weekblad VIAWeert.
Het inschrijfgeld gaat volledig naar het Ronald McDonald Kinderfonds, zodat ouders
dichtbij hun zieke kind kunnen zijn, ieder moment van de dag. Kijk voor meer informatie
op www.homeride.nl of www.teamvive.nl.
HOMERIDE TEAM VIVE WENST U VEEL FIETS- EN PUZZELPLEZIER!
De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor beschadigingen of eventuele ongelukken die zich tijdens deze
tocht voordoen. Kijk ook op www.homeride.nl en www.teamvive.nl of mail naar info@teamvive.nl

