
We wachten hier  met spanning af wat de 

leer-lingen van het Rhedens dit jaar weer 

hebben bijeen gebracht met hun sponsorloop.

Dankzij hen kunnen we deze dag zonder kos-

ten verzorgen. 

VERTREK 

10.00 uur: we maken ons 

klaar voor vertrek Als je op de 

motor of in het voertuig zit, 

komt de fotograaf een foto 

maken. Iedereen krijgt die aan 

het eind van de dag mee naar 

huis.  Het vertrek is  10.30. De 

lengte van de tocht is onge-

veer 60 kilometer. 

Leerlingen van Het Rhedens maken 

ondertussen de ongeveer duizend 

broodjes klaar die we voor de lunch krij-

gen. Dat is een gift van de bakkersafde-

ling van het Graafschap College Doetin-

chem. 

. 

DEEL 1  -  DE OCHTEND 

We maken met ongeveer 120 voertuigen en 100 deelnemers uit de doelgroep de 

eerste toertocht met van zo’n 60 kilometer. Zoals gebruikelijk maken we eerst een 

rondje Doesburg.  De plek waar deze run ooit begon en waar de stichting haar 

roots heeft. Al bijna 30 jaar staan daar de mensen aan de kant om ons uit te zwaai-

en. 

AANKOMST PAUZELOKATIE - LUNCH 

We gaan meestal naar een kinderboerderij. Vrijwilliger 

hebben daar alles klaargezet om de ongeveer 280 mensen 

te ontvangen voor de lunch. Bij slecht weer moeten ze zor-

gen voor overkapping, gelukkig is dat maar 1 keer nodig 

geweest in al die jaren. Tijdens de goed verzorgde lunch is 

er tijd voor onderling contact, integratie is immers ook ons 

doel ! 

Na de lunch (en toilet) vertrekken we ongeveer om half 2 voor het tweede deel 

van de toertocht. 

We maken we weer een mooie tocht van 60 kilometer door de achterhoek.  

Terwijl ondertussen een groep vrijwilligers hard aan het werk om de eindlocatie 

op te bouwen. 

Veiligheid voorop

We rijden onder begeleiding van de 

verkeerspolitie Midden Gelderland. 

Ook beschikken we over een eigen 

met 17 geroutineerde verkeersleiders. 

Verder is er een medisch team aanwe-

zig en zijn we voorbereid op eventuele 

calamiteiten. 

Om 16.00 uur  komen we op de eindbestem-

ming aan. We sluiten we de dag af met een 

gezamenlijke maaltijd (BBQ) op de prachtige 

eindlocatie op Rhederlaag, op het strand de 

Giese Kop te Giesbeek.  

De tent blijft staan. Na het ontbijt op zondag-

morgen met de organisatie en de mensen die 

er hebben overnacht, begint het opruimen 

en zit het er weer op. Tot volgend jaar!  

DEEL 2 - DE MIDDAG 

DE START 

Hoe ziet de dag eruit 

Afmeldingen laatste  moment is voor ons erg lastig, doe 

dat alleen als  je echt niet anders kan. 

De vrijdagavond voor de Motorrun is de verdeling van de 

passagiers en rijders klaar. Toch kan het gebeuren (wat 

we echt niet hopen)  dat iemand zich op het laatste mo-

ment toch  nog afmeldt. Dan begint voor onsn het grote 

gepuzzel. We proberen dit creatief op te lossen en doen 

wat nodig is om geen enkel deelnemer te laten staan, 

maar ook geen zijspan leeg mee te laten rijden.  

Naast een fijne dag is het reunie gehalte hoog.  Deelnemers die elkaar uit het oog 

waren verloren zien elkaar hier terug en dat geldt ook voor hun ouders.  Maar na al 

die jaren geldt dit eigenlijk voor ons allemaal!  

09.00 uur - AANMELDEN doe je aan de inschrijftafel in de hal. Docenten van het Rhedens zitten klaar met onze lijsten. Ze kunnen je precies 
vertellen met wie je meerijdt en waar je je rijder kunt vinden, In de kantine hebben de tafels een nummer, daar ga je naar toe met je kopje 
koffie en ontmoet er je rijder.  


