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EEN VRAAGJE. 
 

In de week voor Kerst vraagt Serious Request aandacht voor het lot van jongeren in oorlogs- 
en conflictgebieden. Ook in Domburg wordt daar in het Glazen Huis actie voor gevoerd. 
 

Kun jij wat doen voor deze actie? Jazeker, meer dan je denkt.  
Je wilt wel een bijdrage leveren, maar weet niet zo snel hoe? Wij wel.  
Fietsen is onze grote passie en laat dat nu bij uitstek een middel blijken te zijn om bij het 
uitoefenen van die passie ook nog wat voor een ander te doen. Goed voor de motivatie, goed 
voor de actie van Serious Request en dus goed voor de doelgroep. 
 

Het SRDomburg Cyclingteam gaat zich voor meer dan 100% inzetten voor dit evenement. 
Tijdens een fietstocht van ± 240 km gaan wij op maandag 21 dec. a.s. proberen een 
verbinding te leggen tussen het Glazen Huis in Heerlen en het Domburgse Glazen Huis.  
En wat zei u ook alweer; “Ik wil wel een bijdrage leveren, maar weet niet zo snel hoe”. Welnu, 
dat komt goed uit. Wij zijn op zoek naar sponsors, die ons en daarmee de actie van Serious 
Request willen ondersteunen. Eerst echter de deelnemers aan jullie voorstellen. 
 

Het SR-Domburg Cyclingteam 2015 bestaat uit de volgende fietsers: 

 Ko Jan Provoost uit Domburg, 65 jaar 

 Adriaan Provoost uit Domburg 55 jaar 

 Lieven van Belzen uit Middelburg 60 jaar 

 Lieven van Belzen uit Middelburg, 48 jaar 

 Gree van Belzen uit Middelburg, 48 jaar 

 Jeroen Vreeke uit Kapelle, 35 jaar 

 Arne Zwier uit Middelburg, 44 jaar 
 

Ons ondersteuningsteam bestaat uit: 

 Simon Bosselaar uit Aagtekerke, 62 jaar 

 Mirjam Vreeke uit Kapelle, 35 jaar 

 Louis Reijnierse uit Biezelinge, 61 jaar 
 

Op welke manier kun jij ons helpen? Door ons gedurende onze tocht aan te moedigen en dat 
kan, want wij leggen regelmatig een live-verbinding met het Glazen Huis in Domburg.  
 

Kom dus op maandag 21 december a.s. naar het Glazen Huis in Domburg en volg ons op de 
voet. Natuurlijk is support in de laatste ongetwijfeld zware kilometers in Zeeland ook meer 
dan welkom. Maar het allermeest steunt u ons toch door onze actie te sponsoren. 
 

Sponsor daarom onze actie en stort jouw bijdrage op de volgende rekening: 
NL 76 RABO 0314 4638 60, t.n.v. J J Provoost, o.v.v. SRDomburg 2015/uw naam. 
Wij storten dan ons totale sponsorbedrag op 21 december op het rekeningnummer van 
SRDomburg. Tot die dag willen wij n.l. onze sponsorinkomsten voor de Serious Request-
organisatie geheim houden, zodat de opbrengst op 21 december voor hen een verrassing is. 
Meer informatie kun je vinden op www.srdomburg.nl  

 
Je kunt echter nog op een andere manier een bijdrage leveren aan de Serious Request-actie. 
Zie blad 2 van deze flyer en kijk hoe jij daar wat in kunt betekenen. 
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SERIOUS REQUEST SPINNINGMARATHON. 
 
Het SRDomburg Cyclingteam organiseert tijdens de Serious 
Request-actie in de dagen voor Kerst, in samenwerking met 
FysioFitness De Driehoek uit Serooskerke,  een megagrote 
spinningmarathon bij het Glazen Huis in Domburg. 
 

Deze spinningmarathon zal op zaterdagmorgen om 14:00 uur van 
start gaan om pas dinsdagavond om 22:00 uur te finishen.  
5 fietsen staan klaar om die dagen de nodige km. te gaan maken. 
Wij hopen dat ze in die tijd niet tot stilstand zullen komen. 
 

Wij roepen iedereen op één of meerdere uren voor zijn/haar 
rekening te nemen. Die kan in teamverband, of individueel. 
Natuurlijk kunnen teams in estafettevorm fietsen. 
 

De opbrengst van deze marathon gaat voor de volle 100% naar Serious Request Domburg. 
 

Hoe gaat het in zijn werk. 
1. Er zal worden gespind van zaterdagmorgen 14:00 uur tot dinsdagmiddag 22:00 uur. 
2. We spinnen op 5 fietsen, aangeboden door FysioFitness De Driehoek in Serooskerke. 
3. Er kan individueel worden ingeschreven, maar ook in teamverband.  

Teams kunnen dan b.v. in estafettevorm fietsen.  
4. Inschrijfgeld minimaal € 5,00 per uur / per deelnemer. Meer mag natuurlijk ook.  
5. Vermeldt bij je inschrijving je naam (teamnaam), email, voorkeur voor dag en tijden.  

Geef voor de zekerheid 2 alternatieve dagen en/of tijden in geval jou voorkeur bezet is. 
6. Inschrijfgeld betalen bij aankomst bij het Glazen Huis. 
7. Voor diegene, die per dag de meeste km. heeft gespind ligt een unieke attentie klaar. 
8. Diegene, die overall de meeste kilometers heeft gespind, krijgt een exclusief voor dit 

evenement gemaakte SRDomburg Cyclingteam-winter(fiets-/ski-)jas als prijs.  
Let op: Alleen de door de organisatie gecontroleerde km. gelden mee voor de prijzen. 
Laat je km dus even checken/noteren door iemand van de organisatie. 

  
 

INSCHRIJFORMULIER 

naam  

email  

teamnaam (indien van toepassing)  

 dag aanvangstijd eindtijd 

1e voorkeur dag en tijden    

2e voorkeur dag en tijden    

3e voorkeur dag en tijden    
 

 
Inschrijfformulier mailen naar: Ko Jan Provoost, pronierse@zeelandnet.nl  

http://www.kieskeurig.nl/spinbike/merk/higol_x-ciser/289549/
mailto:pronierse@zeelandnet.nl

