Fit en fris naar je werk

Wil je fris en fit aan het werk? Doe dan mee met de FietsChallenge A12: dé
fietsactie speciaal voor werknemers en andere woon-werkreizigers in en
rondom de Liemers. Stap op de fiets en maak meters! Lekker en gezond voor
jou, en met elke kilometer draag je bij aan een goed doel bij jou in de buurt.

Waarom meedoen?
Fietsen naar je werk of tijdens je werkdag is goed voor jou én voor je omgeving:
‣

Gun jezelf een oppepper voor je gezondheid, je concentratie én je humeur!
Fietsers zijn gezonder, minder gestrest en gemiddeld enkele (corona)kilo’s lichter.

‣

Zorg voor een fris begin van je dag en kom na afloop ontspannen thuis. Of kom
in beweging tijdens je lunch of een ander moment van je (thuis)werkdag. Nieuwe
energie en lekker je hoofd leegmaken.

‣

Laat jij vaker de auto staan om te gaan fietsen naar je werk, dan is dat ook nog
eens beter voor je omgeving: minder autoverkeer, meer frisse lucht.

‣

Fietsen (be)loont!
De FietsChallenge A12-app houdt precies bij welke afstand je hebt afgelegd. Gewoon op
je smartphone. Hoe meer kilometer je fietst, hoe meer punten je scoort. Fiets je tijdens
de spits? Dan scoor je dubbele punten! Jouw punten worden omgezet in een donatie
aan het goede doel. Je kiest (met je bedrijf) voor welke van onze goede doelen jij in
beweging komt.
Ga de uitdaging aan met jezelf en met andere deelnemers
Wie maakt de meeste meters voor het goede doel? Je kunt ook persoonlijke challenges
aangaan. Iedere week maken we de score op. Welk bedrijf heeft in verhouding de
meeste kilometers afgelegd? En wie staat bovenaan? Volg het klassement via de app en
onze website!
Je kunt meedoen via je werkgever. Check snel of jouw bedrijf deelneemt aan deze actie!
Maak ook je collega’s enthousiast: samen de uitdaging aangaan maakt het nóg leuker!
Doet jouw werkgever niet mee en reis jij wel door de Liemers? Dan kun je ook meedoen
en sparen voor goede doelen. Kijk op onze website!

En je bespaart ook nog eens op je reiskosten!

Fiets je fit en maak meters
voor het goede doel!

Informatie en aanmelden:
www.fietschallengeA12.nl

De FietsChallenge A12 is een initiatief van A12 Slim Reizen.
We stimuleren mensen om anders te reizen op het traject A12 Arnhem-Duitse
grens. Zo zorgen we samen voor een beter bereikbare en leefbare regio. Kijk op
www.a12slimreizen.nl hoe ook jij slimmer kunt reizen.

