
   SAVE THE DATE: HAPPEN & TRAPPEN ZATERDAG 11 JUNI 2022           
 
 

Beste fietsvrienden, 
  

Vorig jaar hebben veel deelnemers enorm kunnen genieten van onze Happen & Trappen fietspuzzeltocht. Ook dit jaar gaan 
we weer voor minstens zo’n toffe dag!! 
 
Als Inner Wheel proberen we altijd mogelijkheden te zoeken om ons in te zetten voor goede doelen. En hoewel er in de 
afgelopen tijd veel geen doorgang kon vinden, zijn wij steeds weer op zoek gegaan naar wat wél mogelijk is en dat is ons 
weer gelukt!  
  
Dus: het is weer tijd voor een uitje!  
En wat is er nu fijner dan bewegen in de natuur voor het goede doel. 
  
Na het succes van vorig jaar hebben we ook dit jaar als meiden van Inner Wheel Veenendaal weer een fietstocht 
uitgestippeld die zich zeker kan meten met die prachtige tocht van vorig jaar. 
 
Tijdens deze mooie fietstocht, à 35 EUR per persoon, krijgt iedere deelnemer niet alleen een heerlijke lunch mee, maar 
onderweg ook heerlijke hapjes/drankjes en kunnen er leuke opdrachten worden uitgevoerd, waarmee de winnaars 
prachtige prijzen verdienen en ondertussen steun je onze goede doelen!  
 
Ook worden er weer loten verkocht en zullen er net als vorig jaar weer fantastische prijzen zijn!  
 
De volledige opbrengst wordt dit jaar verdeeld over 2 goede doelen uit onze directe omgeving, nl.:  

1. De Kleine Meent, een woon- en leefgroep in Renswoude, waar dementerende ouderen met liefdevolle zorg binnen 
handbereik toch zelfstandig kunnen wonen. Hun deel van de opbrengst van Happen & Trappen gaat naar de noodzakelijke 
aanpassing en vervanging van de buiteninrichting (tuin & meubilair).  (Voor meer informatie 
https://zorggroepcharim.nl/locaties/de-kleine-meent) 
 

2. Café Doodgewoon, een ontmoetingsplek voor mensen in de palliatieve zorg, d.w.z. zorg voor mensen die niet meer beter 
worden, alsook voor hun dierbaren. Het betreft uitwisseling van kennis, maar ook laagdrempelig lotgenotencontact waar 
mensen zich gehoord en gesteund voelen. Hun deel van de opbrengst van Happen & Trappen gaat naar de organisatie van 
bijeenkomsten.  (Voor meer informatie https://www.cafedoodgewoonveenendaal.nl/ ). 

Het enige wat we van jou vragen is:  
  

• Bekijk de flyer (bijlage) met informatie over de fietstocht  
• Bekijk de informatie over onze goede lokale doelen op de websites van Café Doodgewoon & De kleine Meent 
• Noteer de fietstocht in je agenda 
• Maak zoveel mogelijk familie en vrienden enthousiast om mee te fietsen 
• Maak een keuze voor 30 of 50 km 
• Laat ons voor zaterdag 28 mei a.s. per mail het volgende weten: 

 
 
Ik neem met ....... personen deel aan de fietstocht 
Wij fietsen de fietstocht van .... kilometer. 
Dit is mijn mobiele nummer:................................. (voor het sturen van een tikkie voor deelname aan de fietstocht) 
 
We rekenen op jullie en gaan er een prachtige dag van maken! En wees er snel bij, want vol=vol! 
  
Een sportieve groet van 
de meiden van de HAPPEN & TRAPPEN commissie van Inner Wheel Veenendaal 


