
 
LEIDEN MARATHON 22 MEI 2016 

 

Ook dit jaar weer organiseert het Ronald McDonald Huis in samenwerking met 

Koetshuis “De Burcht” deelname aan de Leiden Marathon op zondag 22 mei 2016. 

 

Het gezelligste parcours van Nederland, bestaat deze dag uit de routes  

voor de 10, 21 en 42 km . 

De 5 km wordt dit jaar wederom gelopen op de zaterdagavond voorafgaand.  

De 5 km loop valt dus ook deze keer buiten onze sponsorloop. 

 

Wij hebben de afgelopen jaren een groep van enthousiaste lopers voor ons Huis 

opgebouwd, en willen dit evenement graag ook met jou beleven. 

 

We vragen  je een (sportieve) bijdrage te leveren door middel van het inbrengen van een 

sponsorbijdrage, van minimaal € 50,- per deelnemer (we hopen natuurlijk op meer!!)  

 

Wat krijg je hiervoor terug: 

 Ontvangst in het prachtig gelegen Koetshuis de Burcht. 

 Voldoende ruimte om je om te kleden en je persoonlijke spullen veilig achter te laten. 

 Versnaperingen. 

 Startbewijs wordt door ons verzorgd, deze ontvang je ook in het Koetshuis de Burcht. 

 

Wij hopen je te mogen ontvangen en aan te moedigen, bij de 10, 21 of 42km,  

tijdens de Leiden Marathon 22 mei 2016. 

 

 

Geef je  zo snel mogelijk op via het bijgevoegde inschrijvingsformulier en stuur deze aan 

ons retour:  

Het liefst per e-mail leiden@ronaldmcdonaldhuis.nl of anders antwoordnummer 10267, 

2300 VB te Leiden (postzegel mag, hoeft niet). 

Wanneer je je voor 25 maart aanmeldt,  wordt je voornaam op het startbewijs gedrukt.  

 

Mocht je nog mensen kennen die met je mee willen lopen, meld ze aan… 

Heb je nog vragen, laat het ons dan gerust weten. 

Meer informatie over de Leiden Marathon vind je op www.marathon.nl. 

Wij kijken er naar uit je zondag 22 mei te mogen begroeten.  

 

Sportieve groeten, 

Namens Ronald McDonald Huis Leiden 

 

Jennifer Blogg  en Rebecca Elshout.                                                                 
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