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Loopt u op 9 september met ons mee voor SKIK in Twente? 

Op zondag 9 september vindt de 21e editie van de Menzis Singelloop plaats. Gelijktijdig met de Singelloop start ook de 

bedrijvenloop waaraan Eshuis Accountants en Adviseurs als trotse hoofdsponsor verbonden is. De bedrijvenloop, die om 

14:30 uur in het Volkspark start, bestaat uit een parcours van 5 Engelse Mijl (ca. 8,2 km) rondom het centrum van 

Enschede. 

U wordt uitgenodigd om aan Eshuis Accountants Bedrijvenloop deel te nemen en met ons mee te rennen voor het goede 

doel. U kunt samen met een team (3 tot 5 lopers) deelnemen. De eindtijden van de drie snelste lopers per team tellen 

mee voor het eindklassement. 

Het goede doel 

De Eshuis Accountants Bedrijvenloop is jaarlijks gekoppeld aan een goed doel. Dit jaar heeft de organisatie van de 

Singelloop Enschede gekozen voor de Stichting Skik in Twente. Skik in Twente biedt zorgeloze vakanties voor gezinnen 

met permanente zorg. De mantelzorg in gezinnen met een ouder of kind met een beperking, chronische of ernstige ziekte 

is namelijk zeer intensief. Samen van een vakantie genieten en nieuwe energie opdoen is waar juist deze gezinnen 

behoefte aan hebben. Ook tijdens de vakantie gaat de zorg namelijk door. Veel van deze gezinnen kunnen zich bovendien 

financieel geen (zorg)vakantie veroorloven. Er zijn ontzettend veel gezinnen die met mantelzorg in aanraking komen, 

gemiddeld 1 op de 4. De gezinnen, die in aanmerking komen voor een vakantie via Skik in Twente, vieren deze vakantie in 

de regio Twente. 

Informatieavond over trainen met een hartslagmeter, kleding en voeding 

Speciaal voor bedrijventeams biedt Atletiekvereniging AC. TION op dinsdag 17 juli een informatieavond over trainen met 

een hartslagmeter, kleding en voeding aan. De avond vindt plaats bij Eshuis (Institutenweg 41 in Enschede) en start om 

19:30 uur. Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 16 juli via info@singelloop-Enschede.nl. Vermeld in het onderwerp van de 

mail ‘Informatieavond bedrijvenloop’. 

Loopt u met ons mee? 

Uiteraard willen wij, dat er wederom veel teams voor het goede doel meelopen. Een team bestaat uit minimaal 3 en 

maximaal 5 deelnemers. Naast eigen collega’s zouden wij ook graag teams willen samenstellen bestaande uit onze 

cliënten en vaste relaties. Naast de uitslagen van de bedrijvencompetitie zullen de tijden van de individuele deelnemers 

ook in het algemeen klassement verschijnen. Door u via Eshuis Accountants en Adviseurs in te schrijven bespaart u zelf de 

inschrijfkosten. 

Teamspirit, daar draait het om. Bent u enigszins sportief, wilt u Skik in Twente een warm hart toedragen en gaat u de 

uitdaging aan om de Eshuis Accountants Bedrijvenloop af te leggen? Schrijft u zich dan in via bedrijvenloop@eshuis.com. 
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