
Uitnodiging  
 
 Miles4Justice  
 Cup 2013 

Beste Genodigde, 
 
Na het overweldigende succes van de Miles4Justice Cup in 
2011 en 2012, zal op zaterdag  1 juni 2013 in het Regatta 
Center in Medemblik weer in het teken staan van de 
Miles4Justice Cup. 
 
Middels dit geweldige zeilevenement willen we u, de veteraan 
die tijdens een vredesmissie blijvend gewond is geraakt, 
bedanken voor uw inzet. Hiermee willen  Stichting 
Miles4Justice en een grote groep burgers onze dank uitspreken 
voor de offers die u en uw gezin hebben gebracht voor de 
vrede en veiligheid in de wereld. 
 
En zeilen is een geweldige teamsport waardoor u op het water 
ook echt even los kunt komen van het dagelijkse bestaan. 

Maar er is meer..... 
 
Ook dit jaar is er voor uw gezin weer een geweldig programma 
ontwikkeld. Voor de vrouwen staat verwennen centraal met het 
thema well-being, even alle aandacht voor jezelf. 
 
De kinderen van 6 tot 11 jaar kunnen de middeleeuwen 
herbeleven met het thema Ridders en Jonkvrouwen. Een bezoek 
aan kasteel Radboud, kostuums maken, oude spelen en veel 
meer. 
 
Voor de kinderen van 12 tot 16 jaar kan een set droge kleding 
wel eens van pas komen. Allerlei geweldige activiteiten op en 
rond het water, zeilen, vlot bouwen, roeien. Het wordt een 
inspannend dagje. 

En verder? 
 
Op zaterdag 1 juni bent u vanaf 8.30 uur welkom bij het Regatta 
Centre. Hier zult u worden ontvangen met koffie en wat lekkers. 
 
Vervolgns gaat u voor een korte zeiltraining het water op, en na 
de lunch , start de race om de Miles4Justice Cup. Vanaf ca. 17 
uur zet u weer voet aan wal en kan iedereen zijn ervaringen van 
de dag vertellen tijdens de borrel. 
 
Vervolgens zal een heerlijk  diner worden aangeboden en 
worden de prijzen uitgereikt. De dag wordt afgesloten met live 
muziek en  een drankje.  
 
Miles4Justice wil u deze dag graag aanbieden, dus er zijn geen 
kosten aan verbonden.  

Wat nu te doen? 
 
We hebben slechts plaats voor 150 veteranen en hun gezinnen, 
dus schrijf u vandaag nog in. Vul het Antwoordformulier volledig 
in en stuur dit aan ons terug. Heeft u vragen, neem dan contact 
op met Laura Beusker, de projectmanager 088-0801112. www.facebook.com/#!/miles4justicecup 

www.miles4justice.com 

info@miles4Justice.com 


