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Motor– en brommerrijders opgelet!
Op zaterdag 29 augustus aanstaande wordt er weer een leuke brommer-/motortocht

 Wijkvereniging Bene-

gereden. Dit jaar vertrekken we om 11.00 uur vanaf Jan Mols aan de Benedenkerkstraat

denkerk bestaat uit:
Kerkstraat,
Benedenkerkstraat,
Stadhoudersdijk en
de Waesgeerd.

33. De koffie staat vanaf 10.30 uur klaar! Graag op tijd aanwezig zijn, zodat we tijdig kunnen vertrekken. Tijdens de rit zullen weer twee tussenstops gemaakt worden voor een
hapje en een drankje.
Buurtbewoners kunnen kosteloos met de tocht meerijden.
Liefhebbers van buiten de wijk kunnen ook aan de toertocht
deelnemen. Kosten hiervoor bedragen € 12,50.
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Deelnemers voor de brommertocht kunnen zich opgeven,

 E-mail: benedenkerk@home.nl

 www.benedenkerk.nl

het liefst per e-mail, bij Wim de Groot via wimgerry@home.nl
of  31 36 91. Voor de motortocht bij Jan Mols via j-mols@home.nl of 06 – 53 29 59 54.
Opgave graag uiterlijk 17 augustus. Door de organisatie zal na afloop voor de geïnteresseerden een BBQ georganiseerd worden. De kosten voor de BBQ en drankje bedragen
€ 20,=. Bij aanmelding dien je je hiervoor op te geven.

Bouw een zeepkist!
Zoals jullie weten, organiseren wij op 19 en 20 september weer een burendag/weekend. Op zondagmiddag, voor aanvang van de barbecue, willen we een
zeepkistenrace binnen onze wijk houden. Hiervoor is
het natuurlijk de bedoeling dat de zeepkisten vooraf
door de ouders/kinderen/deelnemers zelf gemaakt
worden.
Iedereen mag meedoen als je zelf maar een zeepkist maakt. Je kunt bijvoorbeeld alleen, maar ook met je vrienden uit de wijk of met je familie een zeepkist maken. Dit mag
van alles zijn zolang de zeepkist maar niet wordt aangedreven door bij voorbeeld motor,
trappers met ketting etc. Dus het moet een loopwagen worden en hoe gekker hoe liever. Er zijn mooie prijzen te verdienen voor zowel de snelste als mooiste zeepkist.
Lijkt het je leuk om mee te doen en kun je een zeepkist in elkaar zetten? Geef je dan
uiterlijk zondag 26 juli op bij Nico Schellekens via e-mail nico.schellekens@ziggo.nl, Margo Theuns via e-mail pedicuremargo15@gmail.com of bij Jeroen den Haan via e-mail
haanmichielsen@gmail.com. Opgeven is ook werkelijk meedoen.
Verdere invulling van het burenweekend volgt in de volgende nieuwsbrief.

Het bestuur van Wijkvereniging Benedenkerk
wenst u alvast een fijne zomervakantie!

