
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Ga de uitdaging aan en doe mee aan de wandeltocht voor het goede doel 
Heeft u altijd al mee willen doen aan een wandeltocht voor een goed doel? 

Ga de uitdaging aan: loop de wandeltocht voor het goede doel en beleef een onvergetelijke 
ervaring. Iedereen mag deelnemen aan de wandeltocht (leden en niet leden). 

 

Stadswandeling Utrecht (14 km) 
Er valt onderweg heel veel te zien en te beleven. U geniet van het uitzicht op een paar leuke oude 

volkswijkjes en de prachtige bomenrijke groene singel. Door de rustieke Wittevrouwenwijk wandelt 
u over de lommerrijke Veeartsenij- en Hoefsmederijpaden. 
 

Na het Stadhuis, de Vis- en Zoutmarkt ontkomt u er niet aan onder de Domtoren door te lopen en 
een rondje om de majestueuze Domkerk te maken. 

 
Daarna is de beurt aan de hofjes en smalle steegjes die Utrecht rijk is. Na het Kantongerecht 
neemt u een kijkje in de Hofpoort, met de armen strak tegen het lichaam “wringt” u zich door de 

Zwaansteeg naar de Jacobsgasthuissteeg. De rust in de hofjes zullen u na de drukke binnenstad 
goed doen. 
 

 
Op 30 mei 2015 om 12:00 uur houdt PV de Continenten een wandeltocht waarvan het 
inschrijfgeld (€ 5,-) in zijn geheel naar een goed doel gaat. 

 
Maak het verschil voor het goede doel en kom in actie. 
Gewoon een donatie doen kan natuurlijk ook. 

 
 

Hoe werkt het? 

 

Meld u aan bij PV de Continenten door een mail te sturen naar onze postbus: Toeslagen De 
Continenten_Postbus. 
 

Er zal ook een officiële actiepagina op onze website worden aangemaakt, op deze site zullen 
de donaties worden bijgehouden. 

 
 

Het goede doel 

 

 

Doe mee en help de kinderen van FITKIDS vooruit. Uw steun is heel belangrijk. 

FITKIDS ontvangt geen subsidie van de overheid en is volledig afhankelijk van giften en 
sponsors. Dankzij u kunnen ook kinderen met een chronische ziekte of beperking genieten van 
sport en spel, net als hun gezonde leeftijdsgenootjes. 

 
In Fitkids ontdekken de kinderen weer plezier in bewegen te krijgen. Een belangrijk doel is het 

verbeteren van de fysieke en mentale conditie. 


	Het goede doel

