
Wandel mee en meld je aan op www.2charitywalk.nl

Dé goede doelen tocht van Nederland!

2
CHARITY

WALK

zaterdag

 13 oktober

2012

Goed doen en voelen door in beweging te komen  
voor het doel waar JIJ voor staat, dat is waar het  
bij de 2Charity Walk om gaat. 

Dat doe je natuurlijk niet alleen, maar met elkaar, 
maak hét verschil en ga SAMEN de uitdaging aan!  
Je kunt je individueel of als team inschrijven.   
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Organisatie

Partners



Wandel mee en meld je aan op www.2charitywalk.nl

De 2Charity Walk loopt door de natuurrijke omgeving van 
Hilversum en deels over de prachtige ‘s-Gravelandse 
Buitenplaatsen van Natuurmonumenten. Tijdens de sponsor-
tocht kom je letterlijk en figuurlijk in beweging voor het eigen 
gekozen goede doel en streef je naar € 250,- aan sponsorgeld.

Praktisch
Startpunt is het bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek op 
het landgoed Boekesteyn van Natuurmonumenten. 

‘Met ons team Tine 
haalden wij €1500,- op’ 

* Waarvan € 5,- voor herstel van de buitenplaatsen van 
Natuurmonumenten. De 2Charity Walk is KNBLO en NWB lid. 

2
CHARITY

WALK

Datum  : 13 oktober 2012
Adres  : Noordereinde 54 B, 1243 JJ ’s-Graveland

Starttijden en afstanden 
09:00 - 09:30 : 20 km Op Lemen voeten walk
09:30 - 10:00 : 15 km Volg je hart walk
10:00 - 10:30 : 10 km Combi Offset walk
10:30 - 11:00 : 5 km Fun walk

Deelname: € 10,- per persoon* 

BAARN BAAN BANK   

De Baarnsche Atletiek  
Vereniging loopt mee met  
de 2CharityWalk, om nieuwe 
banken te sponsoren, langs 
de nieuwe tartan atletiekbaan.   

Op dit moment is men druk bezig om de nieuwe tartanbaan 
aan te leggen, op het Sportpark ter Eem  Geerenweg 6C in 
Baarn.  

De atletes maken gebruik van deze banken, om van loop-
schoenen naar hardloopspikes te wisselen. Na de training,  
iets drinken en even napraten. Voor de ouders van de  
atletes, als publiek.  

Zie ook www.bav-baarn.nl 


