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Alle weetjes rondom het
lustrumjaar!
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Lustrum!!

Inschrijven?
Dat kan!
Vanaf 1 juni is de inschrijving
geopend op de website
skeelerrondemaarssenbroek.nl

En dan mogen we met trots zeggen dat we ons
op gaan maken voor onze eerste lustrum editie!
De Skeelerronde van Maarssenbroek zal dit jaar voor
de 5de keer plaats vinden.
Het zelfde evenement waar we in het eerste jaar
niet van konden weten wat het terweeg zou brengen.
Zou het aansluiting vinden bij de inwoners van
Maarssenbroek en omstreken?
De groei van het aantal deelnemers, de uitbreiding met
de looprondes en dit jaar zelfs als grote afsluiter
van een grote feestweek in het kader van
Maarssenbroek 40 jaar is na vijf jaar al bereikt.
We zijn er trots op!
Wij hopen dit jaar dan ook weer op prachtig weer, en
geweldige opkomst van deelnemers en minstens zoveel
geinteresserde kijkers!
Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in!
U ook?
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Van onze hoofdcoördinator Henneke van Leeuwen:
Het spandoek is klaar en vanaf deze week hangt hij in Maarssen.
Wist u dat er al inschrijvingen zijn en we morgen zaterdag 14 juni in
Bisonspoor staan met een Kraam?
Een mooier cadeau is er toch niet voor vader!
Samen Skeeleren of lopen door Maarssen echt iets voor de vaders
van Maarssen.
En in het pakket zit ook nog een T-shirt, medaille, drinken en heel veel
mensen die je een stempel geven met een grote trotse glimlach!
Geef Pa op en skeeler of loop met hem mee!
Leeftijd geen probleem we hebben voor bijna elke leeftijd een route!
Maar je mag natuurlijk altijd ook met je Ma of beide.

Misschien wel even leuk om
nu we zo’n lustrum editie
tegemoet gaan om eens te
kijken welke bedrijven ons
nu al vanaf het begin
steunen, en belangeloos hun
steun hebben verleend aan
de Skeelerronde!
De volgende sponsoren en
promoters zijn er al bij vanaf
de eerste editie!

Wat is er te doen voor de
achterblijvers?
- Muziek (live en DJ Thierry)
- Dansoptredens
- Lekkere hapjes en drankjes
- Springkussen
- Leuke spelletjes voor de
allerkleinsten

We hebben voor de inschrijvers een extra vraag!
Waarom? Omdat we graag zeker willen weten dat we
genoeg t-shirts op voorraad hebben.
We vragen je dit jaar dan ook om je maat aan ons door
te geven.
Dan zorgen we dat iedereen die vooraf zich heeft
ingeschreven ook daadwerkelijk met een mooi t-shirt in
zijn of haar eigen maat de deur
uit gaat.
Voor de inschrijvingen die ter plaatse zullen worden
gedaan streven we natuurlijk geheel naar het zelfde.
Maar het kan natuurlijk bij een hoge opkomst gebeuren
dat het t-shirt niet meer in de juiste maat verkrijgbaar is.

