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Initiatief van STICHTING BLAUW ondersteunt door Korpsleiding 

Tour de Blauw is een fietstour voor en door sportieve rijders uit de publieke sector. Ons doel is de 
leefomstandigheden van kansarme kinderen te verbeteren. Inkomsten uit Tour de Blauw gaan naar 
projecten in Polen, Nederland en India. 

Zo steunen we in Polen een internaat en ziekenhuis in Ustrzyki Dolne, school in Rybaki, safehouse in 
Katowice en straatkinderen in Warschau. In Nederland werken we samen met Ome Joops Tour zodat 
kinderen wél op vakantie kunnen en Stichting Pim voor meervoudig beperkte kinderen. In India biedt 
Children Sponsorship onderwijs aan meisjes. Nieuw dit jaar: gezamenlijk project waarbij jongeren met 
een gedragsstoornis aangesloten bij Stichting Pluryn samen met Wounded Warriors van Defensie en 
politiemedewerkers de Ride2LiveLife fietsen; een pittige fietstocht van de Noordkaap naar Doorn.

Fietsen voor kinderen

TOUR DE BLAUW
25 MEI  t/m 1 JUNI 2018
SCHRIJF NU IN: WWW.STICHTINGBLAUW.NL

Hoofdsponsers:

Deelnemers die nog 
geen lid zijn worden een 
jaar gratis lid van de IPA.

8 dagen fietsen
Uitgezet parcours
Over mooie toeristische wegen
Instap per dag mogelijk
Nederland-België-Duitsland
In colonne 
Onder motorbegeleiding
Inclusief overnachting

               Volg ons op facebook:
www.facebook.com/stichtingblauw



B U G G E N U M

www.2-wielers.nl

Voor info en laatste nieuws:
www.stichtingblauw.nl

25 mei t/m 1 juni 2018

Dit project heeft de instemming van de Korpsleiding Nationale Politie.

Tour de Blauw is een sponsorfietstocht door 
Nederland, België en Duitsland. Samen met 
politiecollega’s uit Europa, de veiligheidsketen 
en het onderwijs, wordt op deze wijze 
uitdrukking gegeven aan maatschappelijke 
betrokkenheid, verbondenheid en vriendschap. 

De fietstocht vindt plaats van 25 mei t/m 
1 juni. Elke dag fietsen de deelnemers 150 
kilometer,  met een gemiddelde snelheid van 
28 km/u. De fietskaravaan gaat in een vaste 
colonne onder begeleiding van professionele 
verkeersregelaars van EMS op de motor.  

Stichting Blauw
Tour de Blauw, een initiatief van Stichting 
Blauw, is uitgegroeid tot een begrip. De stich-
ting, opgericht door politiemensen, wil een 
bijdrage leveren aan een veilige wereld door 
het uitwisselen van kennis en ervaring en het 
ter plaatse ondersteunen van projecten.

Ondersteuning kinderprojecten
De fietstochten onder de naam Tour de 
Blauw en andere sponsoractiviteiten van de 
stichting resulteerden in een nieuwe keuken, 
bedden, kasten en schoolmiddelen in school 

Fietsen voor kinderen
Onder armzalige omstandigheden geboren worden, opgroeien in kale ruimtes zonder goede 
voeding en educatie of ziek zijn zonder de juiste middelen. Het gebeurt onder onze ogen 
en dichterbij dan je denkt. Stap op de fiets, sponser een van de fietsers of ondersteun met 
materialen en gelden. Zo maken we samen het verschil! Tour de Blauw bestaat niet zonder jou.

en internaat voor tachtig kinderen. Voor het 
ziekenhuis heeft de stichting voor een nieuwe 
couveuse en kinderbedden gezorgd. Jaarlijks 
gaan ingezamelde kleding, voedselpakketten 
en speelgoed naar onze vier projecten in 
Ustrzyki Dolne, Warschau en Rybaki. Met 
de sponsorgelden worden ook huidige 
projecten in Nederland en India ondersteunt 
zoals Ome Joops Tour, Stichting Pim, Children 
Sponsorship en samenwerking met Wounded 
Warriors tbv Pluryn. 

Door deelname sponsor je de projecten. 
Meer sponsorgeld is altijd welkom!
Tijdens Tour de Blauw worden sponsor-
activiteiten georganiseerd waarbij alle gelden 
ten goede komen aan de projecten. 

De etappes: 
Vrijdag 25 mei Roggel  - Apeldoorn
Zaterdag 26 mei Apeldoorn - Assen
Zondag 27 mei Assen - Amsterdam
Maandag 28 mei Amsterdam - Den Haag*
Dinsdag 29 mei Den Haag  - Vlissingen
Woensdag 30 mei  Vlissingen  - Hechtel Eksel
Donderdag 31 juni  Hechtel Eksel  - Wegberg
Vrijdag 1 juni   Wegberg  - Roggel

Sponsoren
Tour de Blauw wordt mede mogelijk gemaakt door:

* Bas den Breejen etappe


