WELLSPECT AMSTEL GOLD
HANDBIKE XPERIENCE
MET MISCHA HIELKEMA

26 MEI 2019
AMSTEL GOLD RACE XPERIENCE
VALKENBURG AAN DE GEUL

'At Wellspect our focus has
always been on the people
who depend on our products
and services every day and
helping to make a real
difference in their lives'.

WELLSPECT AMSTEL GOLD HANDBIKE XPERIENCE
MET MISCHA HIELKEMA

Wij nodigen je van harte uit voor de tweede editie van de
Wellspect Amstel Gold Handbike Xperience op zondag
26 mei 2019. Deze handbike toertocht wordt georganiseerd
door Wellspect in samenwerking met tophandbiker
Mischa Hielkema.
Samen met Mischa worden er binnen het Amstel Gold Race
parcours drie routes uitgezet van ca. 25, 40 en 60 kilometer zodat er voor elk handbikeniveau een gepaste route
is en iedereen kan meedoen.
Alle routes beginnen en eindigen op het terrein van Amstel
Gold Race Xperience. Nadere informatie over de routes
volgt.
'Handbiken geeft je de vrijheid terug en brengt vooral heel
erg veel plezier!', aldus Mischa die zijn sport op het hoogste
niveau beoefent waarbij hij ernaar streeft tot de wereldtop
te behoren.
Wil jij samen met Mischa deelnemen aan deze Handbike
Xperience? Meld je dan aan voor 25 april 2019, en wij
verzorgen de rest. Let op: bij deelname dien jij je eigen
handbike mee te nemen.
Als je vragen hebt over deze dag dan kun je contact met
ons opnemen via telefoonnummer +31 79 360 19 75 of per
e-mail via: benelux-info@wellspect.com.
Vriendelijke groet,
het Wellspect team

Programma 26 mei 2019
ontvangst met koffie, thee en vlaai in
de Amstel Gold Race Xperience

09.00

uur

10.00

uur

10.10

uur

start route 2 (40 km)

10.20

uur

start route 3 (25 km)

13.00 - 14.00 uur

start route 1 (60 km)

einde toertocht en aansluitend lunch

OP DE ROUTE
Wij verzorgen op de routes diverse stoppunten met sportdranken en -snacks. Naast Mischa zal er tevens voor
voldoende begeleiding gezorgd worden. Bij pech zullen
wij proberen dit onderweg te verhelpen.
BUDDIES/BEGELEIDING
Buddies en begeleiders zijn van harte welkom om mee te
rijden (max. 2 buddies/begeleiders per deelnemer), maar
dit weten wij wel graag van te voren. Geef daarom op het
inschrijfformulier aan of je iemand meeneemt.
OMKLEDEN
Om de dag zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen
vragen wij je om in sportkleding naar Valkenburg te
komen. Na afloop van de lunch is er gelegenheid om te
douchen en om te kleden bij Amstel Gold Race Xperience.
PARKEREN
Je kunt parkeren op het parkeerterrein van de Amstel
Gold Race Xperience en je ontvangt van ons een parkeerkaart voor het uitrijden. De handbike en eventuele bagage
mag je gewoon mee naar binnen nemen.
OVERIG
Voor het doorgaan van de toertocht zijn wij afhankelijk
van de weersomstandigheden. Uiteraard houden wij de
weerberichten in de gaten en zullen wij je tijdig
informeren als de tocht niet kan doorgaan vanwege
slecht weer.

ADRES
Amstel Gold Race Xperience
Plenkertstraat 50
6301 GM Valkenburg aan de Geul
AANMELDEN
Schijf je nu in voor deze dag via bijgevoegd inschijfformulier. Je kunt het formulier voor 25 april 2019
retourneren per e-mail via benelux-info@wellspect.com
of je kunt het per post versturen naar:
Wellspect HealthCare
Antwoordnummer 10173
2700 VB Zoetermeer

Bij Wellspect waarderen we de mensen achter ons succes als toonaangevende leverancier van levensveranderende producten
voor het behandelen van darm- en blaasproblemen, zoals de bekende merken LoFric® en Navina™. Wereldwijd zijn er duizenden
gebruikers en zorgverleners die met onze producten werken. Zij zijn de inspiratie voor onze innovatieve oplossingen. Wij weten
dat samenwerking de beste manier is om continentiezorg te verbeteren. Dit geeft onze gebruikers meer tijd om te leven.
Voortbouwend op meer dan 30 jaar levensverbeterende prestaties, streven wij ernaar om elke dag een echt verschil te maken
voor iedereen die onze producten en diensten nodig heeft. Wellspect. A Real Difference.
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