
Gravelride HOMEX ZONDAG 26 MAART!

OP ZONDAG 26 MAART 2023 ORGANISEERT RALLY TEAM HOMEX EEN GRAVELRIDE 
IN HET KADER VAN ONZE DEELNAME AAN THE KNIGHTS OF THE ISLAND.

Van 13 t/m 22 mei 2023 rijdt rally team HOMEX The Knights of The Island. Dat 
doen ze voor MEDAIR om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog in 
Oekraïne. Met het organiseren van de Gravelride willen we samen met jou graag 
een extra steentje bijdragen aan dit goede doel. Zie voor meer info homex.co.nl

Kom je ook?

GRAVELRIDE met start en finish bij De Bron Oceaan 10 
3825 WC Amersfoort (tegenover ingang Obs Atlantis):

•  2 afstanden: 48 en 68 km
•  Starten tussen 09:00 en 10:00 uur
•  Inschrijfgeld/donatie vanaf: 15 euro (betalen graag 

zoveel mogelijk contant, maar pin/QR is ook mogelijk)
•  Geen tussenstop, maar wel vooraf koffie met 

versnapering
•  GPX-bestanden van de routes zijn op de dag zelf te 

verkrijgen d.m.v. het scannen van een QR code en 
worden gedeeld via social media.

• Vragen mail naar info@homex.co.nl

Nadat je klaar bent met fietsen kom je terug bij de Bron voor een hapje en een drankje. Voor je 
inschrijfgeld krijg je een lekker broodje hamburger of een hotdog. Daarnaast hoef je het eerste warme 
of koude drankje niet te betalen. Als je daarna nog honger of dorst hebt, dan is er nog voldoende 
mogelijkheid om je reserves voor eigen rekening aan te vullen. 
Uiteraard gaan alle opbrengsten naar MEDAIR!

Graag zien wij je op zondag 26 maart!
Sportieve groeten van Rally Team HOMEX

PS mocht het onverhoopt slecht weer zijn op 26 maart, dan schuiven we de Gravelride een weekje 
door naar zondag 2 april. Check hiervoor onze social media en onze website: www.homex.co.nl

De Gravelride wordt mede mogelijk gemaakt door:
Kology Better IT Solutions. Zeist (kology.nl) 
AdviesBuro RIET, Bunnik (adviesburoriet.nl)
De Hollandese Pot En zo... Nieuwegein (dehollandsepotenzo.nl)

Deelnemen aan het evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen 
verantwoordelijkheid.

https://www.homex.co.nl/
https://www.kology.nl/
https://dehollandsepotenzo.nl/
https://www.homex.co.nl/
https://www.medair.org/nl/emergency/help-de-bevolking-van-oekraine/
https://www.adviesburoriet.nl/



