
Op 3 en 4 oktober 2015 
vindt het nieuwe 
evenement van Stichting 
A Sister’s Hope plaats! 

We gaan 40 kilometer 
afleggen, te voet, wandelend 
of hardlopend door het 
prachtige Nederlandse 
landschap. We gaan iets 
doen wat er toe doet, iets 
groots, in de strijd tegen 
borstkanker. 

Registratie: ! 50
Sponsorbedrag: ! 750 Incl. 
registratiegeld

Kies je uitdaging:

A. Wandel 1 dag 40KM
B. Wandel 2 dagen 20KM per 
dag
C. Ren 2 dagen 20KM per 
dag

Route:
De 40K route begint op 
zaterdag 3 Oktober in 
Amersfoort. 

De eerste 20K brengt de 
deelnemers naar het 
prachtige historische centrum 
van Utrecht. Voor deelnemers 
die kiezen voor de 
tweedaagse uitdagingen, de 
20K wandeling en run, 
eindigen op dezelfde locatie 
in Utrecht, bij de finish is het 
feest met muziek, eten en 
drinken. Deelnemers die 
kiezen voor de 40K 
wandeling op 1 dag, lopen 
20K naar Utrecht en maken 
daar een kleine ronde en 
lopen dan een andere route 
terug naar Amersfoort waar 
uiteraard ook een feest is met 
muziek, eten en drinken.

De start op zondag 4 oktober 
vind plaats in Utrecht op 
dezelfde plek waar je op 
zaterdag bent geëindigd. 
Onderweg kom je weer super 
gezellige pitstops tegen en op 
zondagmiddag tijdens de 
binnenkomst van de 
deelnemers in Amersfoort is 
er de grote huldiging van alle 

deelnemers met familie en 
vrienden en een spetterend 
optreden van onze 
ambassadeur Joke de Kruijf. 

De uitdaging is tweeledig: 
geld ophalen voor 
borstkanker onderzoek en 
een sportieve uitdaging. 

Elke wandelaar of hardloper 
haalt minimaal 750 euro op 
om mee te doen met dit 
mooie evenement. Donaties 
worden gemaakt via onze 
website en jouw persoonlijke 
deelnemerspagina. Je kunt 
elke dag jouw donatie totaal 
bekijken en zien wie de 
topfundraisers van 2015 zijn.

Of je nu 1 dag wandelt of 
twee dagen hardloopt en/of 
wandelt, wij zijn blij dat je met 
ons mee doet en ons steunt 
in onze missie om 
onderzoekers te laten zoeken 
naar een genezing voor 
borstkanker! Registreer je 
vandaag! 

NIEUW EVENEMENT

Schrijf je nu snel in, de 
registratie sluit bij 600 
deelnemers!  
www.ASistersHope.org
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Amersfoort - Utrecht      Utrecht - Amersfoort 

Maak een keuze uit 3 sportieve uitdagingen!

 Wandel 1 dag 40KM 
 Wandel 2 dagen 20KM per dag

 Ren 2 dagen 20km per dag

Het sponsorbedrag voor deze uitdagingen is 750 euro per persoon! 
(met teamkorting vanaf 6 personen)

Schrijf je nu snel in! 
   Registratie sluit bij 600 deelnemers! 

In 2015 een nieuw evenement
Amersfoort - Utrecht - Amersfoort

http://www.ASistersHope.org
http://www.ASistersHope.org

