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SAMEN BELEVEN EN IN ACTIE VOOR KWF KANKERBESTRIJDING
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KUN JE NIET MEEFIETSEN, MAAR WIL JE WEL GRAAG 
IETS DOEN? GEEF JE DÁN OP ALS VRIJWILLIGER EN 
KOM IN ACTIE VOOR KWF KANKERBESTRIJDING!
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Op zondag 9 
september 2018 
verzamelen 
zo’n 10.000 
deelnemers zich 
in de gemeente 
Haarlemmermeer 

voor de 21e Ride for 
the Roses. Help jij mee 

om al deze mensen een 
fantastische dag te bezorgen? 

Uniek voor jezelf en geweldig om 
bij één van de grootste Nederlandse 
sportevenementen actief te zijn. En 
jij maakt het mede mogelijk dat er 
geld wordt opgehaald voor KWF 
Kankerbestrijding!

Meehelpen aan de Ride is een bijzondere 
ervaring, vol met energie en emoties. 
Kippenvel bij het inzetten van The Rose, 
tot aan het uitzwaaien en binnenhalen van 
alle Riders. Jij kan daar bij zijn. Het wordt 
een succes omdat jij helpt, hoe gaaf is dat? 

Zonder de hulp zo’n 400 benodigde, 
enthousiaste vrijwilligers kunnen wij 

dit prachtige evenement namelijk niet 
organiseren. Niet alleen op zondag 
9 september kunnen wij jouw hulp 
goed gebruiken, maar ook de dagen 
voorafgaand aan de Ride for the Roses is er 
veel werk te verzetten.

Ben je enthousiast, service-gericht, 
pietje precies, sterk of hou je gewoon 
erg van juichen? Dan ben jij wie wij 
zoeken. We zoeken sterke opbouwers, 
spandoekophangers, gastheren en 
gastvrouwen, juichende helpers die de 
fietsers rozen en goodiebags uitdelen, 
cateringhulp, verkeersregelaars, opruimers 
en nog veel meer helpende handjes. 

Meer weten of meedoen? Mail naar 
vrijwilligers@ridefortheroses.nl 
en we zien je graag als Ride vrijwilliger op 
7, 8 en/of 9 september 2018! Samen zetten 
we ons in voor KWF Kankerbestrijding!

PS: het is ook heel leuk om samen met je 
vrienden, team of collega’s mee te helpen. 
Vraag ze ook en meld je samen aan!


