
Kom in beweging en steun de horeca en 
winkeliers in het centrum van Rosmalen

5 t/m 25 mei 2021

Een sponsor wandel- en fietstocht voor iedereen

Rosmalen in Beweging is een initiatief van het Rosmalens verenigingsleven  



Kom in beweging, da’s gezond
Sportief de corona-kilo’s wegwerken en een steuntje in de rug geven aan de
horeca en winkeliers uit het centrum van Rosmalen die het al zolang erg moeilijk 
hebben.
Trek je wandelschoenen aan of pak de fiets en ga gezellig op pad. 
Laat je aanmoedigen door sponsorvrienden.
Van 5 tot 25 mei maken we er samen iets leuks van.

Er zijn al zoveel open deuren in getrapt over de gevolgen van de corona ellende 
dat we dat allemaal niet gaan herhalen. Er moet garen op de klos en daarom 
komen we als Rosmalense samenleving in actie. Voor veel mensen is er het 

afgelopen jaar niet zoveel terecht gekomen van sporten. Het is daarom 
belangrijk dat we met zijn allen weer in beweging komen. 

Met ‘Rosmalen in Beweging’ stimuleren we dat met een 
gesponsorde wandel- en fietstocht. We bevorderen daarmee dat 
we weer in beweging komen en we hopen vanzelfsprekend dat er 
flink wat geld wordt opgehaald om de Rosmalense horeca en 
winkeliers concreet een helpende hand te kunnen toesteken. 
Want voor een gezellig Rosmalen zorgen we samen.
Natuurlijk hopen we op een grote deelname. Het is fijn dat al veel 

verenigingen, stichtingen en instanties hebben toegezegd er de 
schouders mee onder te willen zetten.

Wandelen en fietsen ‘corona-proof’
Jij bepaalt zelf wanneer je in de periode van 5 tot en met 25 mei gaat wandelen 
en/of fietsen en met welke afstand je dat gaat doen.  Of je nu een wandeltocht van 
5 of 10 kilometer aflegt of een fietsroute van ongeveer 30 kilometer. dat is 
helemaal aan jou. Wil je met een groepje wandelen of fietsen? Dat is zeker zo 
gezellig.  Als het maar past binnen de meest actuele coronamaatregelen.



Routes
Je kunt ervoor kiezen je eigen vrije route te lopen of te fietsen. 
Maar je kunt ook gebruik maken van de routes die we hebben uitgezet en
die langs leuke en interessante locaties ofwel ijkpunten voeren. Die routes zijn 
extra leuk omdat er ook quizvragen en leuke opdrachten zijn ingebouwd. 
Via diverse kanalen zijn de routes te downloaden. Dat kan onder 
andere via de sites van verenigingen, stichtingen en instanties. 
Ook via de facebookpagina van Rosmalen in Beweging kan dat.

Deelnameformulier
Je kunt je opgeven voor deelname aan ‘Rosmalen in Beweging’ 

via een deelnameformulier. Dit kun je downloaden via de betrokken 
verenigingen, stichtingen en instanties. 

Het kan ook via de facebookpagina van ‘Rosmalen in Beweging’.
Het formulier heeft tevens een lotnummer want aan de deelname zijn 
ook leuke prijzen verbonden. Op het formulier leggen we uit hoe je 
moet omgaan met het werven van sponsors en de afdracht van het 

sponsorgeld. Als tegemoetkoming in de kosten die we als organisatie

Gadget
En daar staat wat tegenover, hoor. Zo krijgt elke deelnemer (zolang de voorraad 
strekt) een leuke gadget waarmee je herkenbaar bent als deelnemer aan
‘Rosmalen in Beweging’ voor ‘de mensen in de straat’ die je passeert.

Na ontvangst van het inschrijfgeld kun je de gadget ophalen bij:
·         ’t Vosje , Dorpsstraat 49
·         Primera, Harry Coppensstraat 34
·         De Smulbeer/Kentering, Dorpsstraat 54
·         ’t Vosje, Groote Wielenlaan 391
·         ’t Koffiehuis, Raadhuisstraat 1

Feestje
Wat is er nou leuker dan de actie ‘Rosmalen in Beweging’ af te sluiten met een 
feestmoment. Ach, hoe lang hebben we dat soort gezellige uitjes al moeten 
ontberen. Wanneer het weer wel kan weten we nog niet maar het is zeker de 
bedoeling om er een slotactiviteit voor te organiseren. Om de prijzen
uit te reiken maar ook om weer eens een mooi feestje met muziek in 
het centrum van Rosmalen te kunnen houden. 
Wordt vervolgd, zeker weten. 

moeten maken vragen we € 1,-  inschrijfgeld per persoon.



Rosmalen in Beweging’ is een initiatief van het Rosmalens verenigingsleven om zó 
mensen letterlij k en fi guurlij k in beweging te krij gen. Gewoon, omdat het gezond 
is met daarnaast nog eens het doel om de horeca en winkeliers in het centrum van 
Rosmalen een hart onder de riem te steken.

‘Rosmalen in Beweging’ heeft de sympathie en medewerking
van heel wat verenigingen, stichtingen en instanties. 
Dit zij n onder andere:

 

De bovenstaande logo’s geven niet het totale beeld van de partij en die meedoen. De groep van 

deelnemende verenigingen, stichtingen en instanties is vele malen groter.

Volg Rosmalen in Beweging via Social Media


