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GEEF OOK JOUW ENERGIE 
WANDEL, ROL OF REN MEE!

Stap voor stap dichter bij het medicijn 
voor energiestofwisselingsziekten
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Ook een rolstoelroute!

ZONDAG 
4 JULI 2021
VELUWEZOOM



Op zondag 4 juli wordt de eerste editie van 
Walk4Energy4All georganiseerd. Een stuk 
wandelen op de Veluwezoom is zo fijn. 
Wandel, ren of rol mee in Nationaal Park 
Veluwezoom om jouw energie in te zetten 
voor Stichting Energy4All. Wandelen en 
hardlopen is voor mensen met een energie-
stofwisselingsziekte namelijk niet vanzelf-
sprekend, daarom is er ook een speciale 
rolstoelroute uitgezet. Zo kan iedereen 
meedoen. 
Welke route je ook kiest, je zult aangenaam 
verrast zijn door het natuurschoon om je 
heen, dat zich laat kenmerken door bos, 
heide, zand en heuvels. En het zou zomaar 
kunnen dat je wild spot! 

DOE MEE! Wandel, ren of rol mee om jouw 
energie in te zetten voor al die kanjers met 
een energiestofwisselingsziekte. En om zelf 
een mooie dag te beleven. 

De opbrengst van je inschrijving en 
eventueel ingezamelde sponsorgeld gaat 
naar Stichting Energy4All en daarmee het 
medicijnonderzoek van professor 
Smeitink en zijn team van 
Khondrion i.s.m. het Radboudumc 
in Nijmegen, dat al vergevorderd is.

WALK4ENERGY4ALL
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WANNEER
Op zondag 4 Juli 2021 
Kijk op de website voor starttijden 

WAAR 
In Nationaal Park Veluwezoom
Start vanuit Dieren

AFSTANDEN 
Je kunt kiezen uit vier afstanden: 
5 km, 10 km, 20 km en 30 km 
De rolstoel 4 km route is verhard.

VOOR WIE
Bij dit evenement is er voor ieder wat wils. 
De 10 en 20 km is een mooie uitdaging voor wandelaars en hardlopers. 
Voor de fanatieke wandelaars is de 30 km goed te doen. Voor gezinnen 
met kinderen is de 5 km heel leuk en er is een aparte route voor rolstoelers.
Je kunt je individiueel aanmelden maar ook als gezin of team.

SPONSOR DE DEELNEMERS
Sponsor de deelnemers die extra geld willen inzamelen!

AANMELDEN, SPONSOREN EN MEER INFORMATIE VIA:
WWW.ENERGY4ALL.NL/ACTIES/WALK4ENERGY4ALL
Walk4Energy4All is een initiatief van Stichting Energy4All. Met je deelname
steun je het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten.


