
Inschrijvingen           Praktische inlichtingen

Reumatoïde Artritis Patiëntenvereniging

www.raliga. be - info@raliga.be

Zondag 4 juni 2023 - 9 u
Sporta Spot Kempen, Geneinde 2, 2260 Westerlo

BELEVINGSEVENT BELEVINGSEVENT 
in het teken van de oRAnje knoop

 2 fietstochten:      120 km -      800 m en      50 km -      300 m
2 wandelingen: 10 km en 5 km

Belevingsactiviteiten - ervaar wat RA met je doet
BBQ van 14 u - 17 u

Randanimatie

BELEVINGSEVENT
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RA Belevingsevent zondag 4 juni 2023 vanaf 9 uRA Belevingsevent zondag 4 juni 2023 vanaf 9 u
Sporta Spot Kempen, Geneinde 2, 2260 WesterloSporta Spot Kempen, Geneinde 2, 2260 Westerlo

Een dag voor iedereen wat! 
Sportief, creatief of passief met de oRAnje knoop als rode draad.

        Wij bieden aan:

 Een uitgepijlde fietstocht van 120 km of 50 km
 Starten tussen 9 u en 13 u - Prijs: 5€/pp

 Een uitgepijlde wandeltocht  van 10 km of 5 km
 Starten tussen 9 u en 15 u - Prijs: 5€/pp

 Een BBQ samen met fiets- of wandeltocht: 20€/pp

 Enkel BBQ volwassenen: 20€/pp
 Kinderen tussen 3 jaar en 12 jaar: 10€/pp (onder 3 jaar gratis)
 BBQ tussen 14 u en 17 u

 Belevingsactiviteiten en randanimatie op het terrein: gratis

  Natuurlijk kan je ook gezellig een glaasje komen drinken

Inschrijven 
voor 22 mei 2023

via QR code
 of www.raliga.be.  

Ingeschreven vóór 22 mei = goodiebag.

Betalen via rekeningnummer BE98 7340 2251 2493 met vermelding van
Sporta + naam + aantal deelnemers.

Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling.

Dus redenen genoeg om deel te nemen 
aan deze sportieve belevingsdag met een snuifje cultuur

dankzij de unieke locatie in de schaduw van de abdij van Tongerlo.


