
Trap-In op Tweede Pinksterdag 10 juni 2019   

Ontwikkelingswerk! Een goed begin, fiets de Trap-in!! 
 
Het bestuur is er ongelofelijk trots op dat vorig jaar de gezinsfietstocht, die voor de 44e keer 
werd verreden alweer een recordopbrengst had; per project € 2750,--. Met het fantastische  
weer hebben ruim 2000 deelnemers en alle vrijwilligers genoten van deze dag. 
Mede dankzij de sponsors en vrijwilligers is het ook dit jaar gelukt om het evenement  
voor de 45e keer te organiseren. En weer gaat 100% van de opbrengst naar de ontwikkelingsprojecten van een 
missionaris en 14 leken uit Uden en Volkel. 
 
De werkzaamheden van de missionaris en daarnaast een veertiental lekenprojecten, die zijn ingediend door 
inwoners van Uden en Volkel delen dit jaar de opbrengst van de tocht. De reactie op onze oproep voor 
projecten leverde 20 aanvragen op en de selectiecommissie heeft weer veertien mooie projecten kunnen 
selecteren. 
De gekozen projecten zijn afkomstig uit Afrika, Zuid Amerika en Azië. Niet alleen de hulp aan kinderen en 
vrouwen speelde een rol voor toekenning, maar ook de duurzaamheid van de projecten is een belangrijk punt 
van overweging geweest. Op de website (www.trap-in.nl) kunt u meer informatie vinden over deze projecten 
en ook op facebook (www.facebook.com/www.pinksteren.nl) komen regelmatig berichten over de projecten. 

De routecommissie van de Trap-In heeft weer een mooie route uitgezet, die u op plaatsen brengt waar u 
waarschijnlijk zelden of nog nooit geweest bent. Onderweg kunt u niet alleen van de natuur en het fietsen 
genieten, maar ook van een gezellig deuntje muziek (muziekgroepen doen dit gratis), een hapje en een drankje. 
De route is 50 kilometer met om de ongeveer 5 kilometer een post. Voor de elektrisch ondersteunde fietsen is 
een oplaadpunt gemaakt bij de pannenkoekenpost. 
 

Uiteraard kan de 45e Trap-In alleen slagen als u ook dit jaar weer in grote getale meedoet. De kosten om te 
starten zijn slechts € 5,-- en de prijzen van de versnaperingen zijn niet gestegen, dus u kunt voor een klein 
bedrag een gezellige en sportieve dag beleven met het hele gezin. Om het extra aantrekkelijk te maken en na 
het grote succes van vorig jaar, hebben we dit jaar weer gezinskaarten te koop. Hiermee fietst u voor 15 euro 
met het hele gezin mee, ongeacht hoeveel kinderen (t/m 12 jaar) u heeft! Vanaf 10.00 uur kunt u starten op de 
Markt in Uden en vanaf 10.30 uur bij het Muziekhuis in Volkel. 
Mocht u om een of andere reden niet mee kunnen doen, dan kunt u voor € 5,-- een “ik fiets niet, maar trap wel 
mee” kaart kopen. Deze kunt u bestellen via info@trap-in.nl of op telefoonnummer 0413-269484. Ook bij Eigen 
Herd (Rooijsestraat 32, Uden) zijn de kaarten te koop. 
 
De Trap-In organisatie doet een vriendelijk beroep op u om op Tweede Pinksterdag mee te fietsen voor 

de ontwikkelingsprojecten van 2019 en zeker niet in de laatste plaats voor uw eigen plezier! 

 

Graag tot ziens op Tweede Pinksterdag 
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