
2018
25e Hof van Twente
Oad Herfstfiets4daagse

van maandag 22 oktober
t/m donderdag 25 oktober

Afstanden:  35, 50 en 70 kilometer
Routes:       uitgezet met pijlen
Starten:      van 9.00 tot 12.00 
                   bij theater De Reggehof (Goor). 
Finish:        voor 17:00

Wij zorgen voor gezelligheid bij terugkomst! 
Geniet van de mooie herfsttinten en de geweldige 
natuur van het mooie Twente. 
Voor overnachten en inschrijven kijk op:
www.fietsvierdaagse.eu

Schrijf nu in en maak kans op:
1e prijs:  7-daagse verzorgde fietsreis langs
    de Oostzee & Mecklenburgse meren 
    voor 2 personen.
2e prijs:  4-daagse riviercruise Rhein im Flammen 
               voor 2 personen
3e prijs:  2-daagse kerstshoptrip Duitsland voor 
              2 personen
en nog vele andere prijzen.
Prijzen worden verloot onder de startnummers.



INSCHRIJFFORMULIER

22 t/m 25 oktober 2018
Start op maandag 22 oktober

Wilt u alle oranje velden s.v.p. invullen.
Opsturen naar:
Hof van Twente Herfstfiets4-daagse
Weddehoenlaan 7 - 7471ME Goor

Dhr./Mevr./Fam.

Voorletters

Naam

Adres

PC/Woonplaats

Telefoon

Geboortejaar

Ik wil een inschrijving doen voor:

volwassenen

kinderen

Inschrijfgeld
per persoon x € 11,50

per persoon bij inschrijving vóór 1 oktober x € 10

gezinskaart* x € 25

gezinskaart* bij inschrijving vóór 1 oktober x € 20

*: vader, moeder en kinderen t/m 15 jaar totaalbedrag

Het totaalbedrag overmaken vóór 1 oktober 2018 op bank-
rekening t.n.v. Stichting Hof van Twente Herfstfiets-4-daagse. 
IBAN: NL16RABO0322134633

Bekijk ons aanbod op Oad.nl
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Opsturen naar:

Hof van Twente Herfstfiets4-daagse
Weddehoenlaan 7 - 7471ME Goor

Dhr./Fam.

Voorletters

Naam

Adres

PC/Woos

Telefoon

Geboort
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