
Race voor het leven.
Kom samen racen voor het goede doel!

1. Maak een verschil: Door mee te doen aan ons race event 
voor het goede doel, steunt u de Roparun en helpt u mensen 
met kanker. Het is een kans om een positieve bijdrage te 
leveren aan de gemeenschap en om samen een verschil te 
maken in de levens van anderen.

2. Versterk teamwork en samenwerking: Racen met uw team is 
een fantastische manier om teamwork en samenwerking te 
bevorderen. Het werken aan een gezamenlijk doel zal uw 
team motiveren om elkaar beter te leren kennen en de 
samenwerking te verbeteren, waardoor uw team in de 
toekomst beter kan presteren.

3. Een unieke en leuke ervaring: Ons race event is een unieke 
en leuke ervaring die u niet snel zult vergeten. Het is een 
geweldige kans om plezier te hebben met uw collega's, 
vrienden of familie en tegelijkertijd het goede doel te 
steunen.

Wacht niet langer, verzamel uw team en doe mee aan ons race 
event voor het goede doel! De kosten bedragen slechts €350 per 
team en omvatten koffie, thee, bitterballen en 8 consumptie-
munten. Het evenement vindt plaats op donderdag 11 mei 2023 
vanaf 18:30 uur bij Kartplaza Actionworld in Nijverdal.

Laten we samen racen voor het goede doel en Team Run2Heal steunen om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Roparun. Waarom zou 
uw bedrijf mee moeten doen aan ons evenement? Hier zijn drie goede redenen:
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Samen kunnen we het motto van de Roparun waarmaken:

"Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen 
meer kunnen worden toegevoegd aan het leven." 

Team Run2Heal zal in 2023 voor de negende keer meedoen aan de 
Roparun, in estafettevorm van ongeveer 550 kilometer van evene-
mentenlocatie Vliegveld Twenthe naar de finish op 29 mei op de 
Coolsingel in Rotterdam.

Het geld dat we ophalen via Stichting Roparun zal worden ingezet 
voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker. Kom naar ons 
race event en help ons om het leven van mensen met kanker te 
verbeteren! Steun Team Run2Heal en Stichting Roparun!

Waar: kartplaza actionworld | energiestraat 6 | 7462 DA | Nijverdal

Wanneer: donderdag 11 mei 2023

Hoe laat: ontvangst/inloop vanaf 18:30 uur | Einde rond 22:30 uur

Kosten: € 350,- per team (max 4 pers.) incl. koffie, thee, bitterballen en 8 consumptiemunten 

www.run2heal.net
GEEF CONTACTLOOS, VEILIG & EENMALIG

LIEVER OVERMAKEN? NL76 RABO 0306 7472 19
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Aanmelden voor 11 april VIA qr code of E-MAIL: 
info@run2heal.net


