
4E PhySCI Fietstocht voor Bangladesh ! 
   zondag 15 mei 2022 
We gaan ook dit jaar weer fietsen !!!  
Het is alweer de vierde fietstocht en uiteraard corona-
bestendig. We hopen en verwachten dat het virus dit jaar 
geen roet in het eten zal gooien. 

De opbrengst komt volledig ten goede aan de 
kinderen op de projecten van Stichting PhySCI in 
Bangladesh.  

Om de 300 gehandicapte kinderen in de 
dagcentra van Phulbari en Mymensingh 
de juiste zorg te kunnen geven, heeft 
Stichting PhySCI veel geld nodig. Voor 
hulpmiddelen voor de kinderen, voor 
een eenvoudige maaltijd als de 
kinderen op het dagcentrum zijn. En 
niet te vergeten voor de enthousiaste lokale staf die, samen met de 
ouders, hun uiterste best doen het leven van de kinderen te verbeteren. 

Uw inschrijfgeld zal weer goed worden besteed! 

We hebben dit jaar één startplaats in Delft Zuid en de mogelijkheid om al vòòr de startplaats op 
de route te komen, zodat fietsers uit Den Haag en Westland niet veel extra kilometers hoeven te 
maken. De route is ongeveer 50 km, en kan naar eigen inzicht worden ingekort tot 25 km. 

De route voert u door het groene Midden-Delfland, de Ackerdijkse Plassen en een stukje 
Westland. Over mooie fietspaden (ook door stedelijk gebied), plattelandsweggetjes en door 
enkele dorpscentra. Onderweg zijn er diverse pleisterplaatsen voor een hapje of drankje. 

Startplaats: Delft Zuid, bij Christa en Vincent, Rotterdamseweg 432, 2629 HH Delft. 
Dit is niet ver van NS-station Delft Campus. Parkeren kan het best op het 
parkeerterrein Outdoor-Delft (t.o. Rotterdamseweg 418) of langs de weg. 

Starttijd: Vanaf 9:30 uur voor alle afstanden. 
Aanmelden: Via mail kees@physci.nl. Vermeld uw naam, aantal personen, de tijd waarop u 

denkt te starten (i.v.m. vermijden drukte) en betaalwijze per bank of contant. 
 Aanmelden op de dag zelf mag ook, maar voor ons is vooraf prettiger. 
Inschrijfgeld: € 25,00 per volwassene, kinderen tot 16 jaar gratis. 

Vòòr 12 mei overmaken op bankrekening NL75 TRIO 0197741142  
t.n.v. Stichting PhySCI o.v.v. Fietstocht Bangladesh. 
Betaling per bank heeft onze voorkeur; gepast contant op de dag zelf kan ook. 

Routebeschrijving: Na aanmelding en betaling sturen wij u tussen 12 en 15 mei de beschrijving 
per mail toe, zodat u deze zelf kunt afdrukken of op uw telefoon/tablet zetten. 

 En mocht u 15 mei niet kunnen, dan kunt u de tocht rijden wanneer het u uitkomt! 

Komt u op de fiets vanuit Den Haag of Westland of per trein naar Delft-Campus? 
In de routebeschrijving staat nadere informatie waar u kunt inhaken op de route. 

Wij hopen dat u meedoet!    
Vraag vrienden en bekenden ook mee te doen, of om u te sponsoren! 

Kees en Fred     met Bengaalse snacks! 
www.physci.nl  


