
WAT IS DE APPIERUN?  
 

 

Op deze flyer vind je de nodige informatie voor onze jaarlijkse Appierun. Ook 
hebben we op YouTube enkele filmpjes over o.a. de Appierun maar ook een 
film over veilig rijden in colonne. 

 
Wat gaan we doen? 
Het doel van de Appierun is om mensen met een beperking of chronische 
ziekte een dag aan te bieden om nooit meer te vergeten. Hierbij staat 
motorrijden uiteraard centraal . We gaan een prachtige route rijden en 
zorgen gedurende de gehele dag natuurl ijk ook goed voor de inwendige 
mens. Mensen verbinden is een van onze kerngedachten en er zal dan ook 
ruimte genoeg zijn om lekker te kletsen.  

 
De dagindeling 

 We starten de dag rond 09:00 uur natuurl ijk met koffie, thee of een 
frisje.  

 Na het inschrijven en de briefing zullen we rond de klok van 10:00 
gaan rijden.  

 Via mooie weggetjes rijden we met een gemiddelde snelheid van 30 
km/ h naar de lunch locatie. Hier hebben we rustig de tijd om de lunch 
te nuttigen, benen te strekken en bij te kletsen.  

 Rond 13:30 zullen we weer gaan rijden.  
 Dit keer terug naar onze start locatie waar we rond 15:00 uur zullen 

arriveren. Hier zal een warme maaltijd klaar staan welke onder genot 
van het nodige entertainment genuttigd kan worden. Ook vindt de 
trekking van de loterij plaats met elk jaar mooie prijzen.  

 Om 16:30 sluiten de deuren en blijven enkel de vrijwill igers over voor 
de grote schoonmaak.   

 
Goed om te weten 

 Veil igheid staat voorop!  
o Alle motoren worden daarom aan een inspectie onderworpen. 

Zorg dat je motor in goede staat verkeerd.  
o De stoet zal worden begeleid door polit ie en verkeersregelaars.  

 Heb je je opgegeven gaan we er zonder tegenbericht ook van uit dat 
we op je kunnen rekenen.  

 Informatie vind je op onze website en Facebook. Voor vragen kun je 
een mail sturen naar secretariaat@2wheels4wings.nl  

 

We wensen je een topdag toe!  

Team Appierun 

Stichting 2Wheels4Wings 
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