Sponsoren/
promotors
bedankt!

Nieuwsbrief
Het aftellen is
begonnen!
Het is bijna zover!

>
Maarssen, september 2013

S ke e le r c lin ic s o p de
ba s is s c h o le n in
Ma a r s s e n br oe k.

Nog maar een paar dagen en dan is het
zover!
De 4de skeelerronde van Maarssenbroek
en de eerste loop van Maarssenbroek
samen op een prachtige dag!
In combinatie met veel spel, vertier, dans
en muziek beloofd het een gezellige
sportieve dag te worden!

Foto’s van de skateclinic met Sjoerd
Huisman

Ook de koopzondag in Winkelcentrum
Bisonspoor en de braderie buiten op het
marktplein zullen een gezellige
toevoeging zijn aan het evenement dat
toonaangevend is in de gemeente
Stichtse Vecht!

De afgelopen week is de
Gemeente Stichtse Vecht in
samenwerking met de KNSB
gestart met het geven van
skeelerclinics op basisscholen
in Maarssenbroek.

U komt toch ook?

Een van de beste Skeeleraars
van Nederland
Sjoerd Huisman komt op een
aantal scholen deze clinics
geven.

Inschrijven is nog mogelijk via
www.skeelerrondemaarssenbroek.nl

Jaargang 4, Edtie 4

Sjoerd heeft een
indrukwekkende carrière achter de rug. Naast inline skaten
waar hij in 2010 Nederlands
kampioen werd in de Marathon
is hij ook fanatiek schaatser en
werd hij in 2009 Nederlands
Kampioen marathon
schaatsen.

Wie is ….? Ewald Wermuth?

Programma overzicht
11:00—11:45 uur
Muziek: Verzorgd door DJ Thierry
11:45-11:55 uur
Dance demo Feel The Beat
11:55-12:00 uur
Opening Skeelerronde 2013

Voor de 4 keer heb ik me na de aftrap van
de Skeelerronde 2013 aan gemeld als
coördinator activiteiten op het plein.
Ik ben Ewald Wermuth en dus al 4 jaar
vrijwilliger t.b.v. de skeelerronde
Maarssenbroek; dit jaar uitgebreid met een
loop ronde.

12:00 uur
Start kleine/familie skeelerronde
12:15 uur
Start kleine/familie trimlooproute

Zelf heb ik voor volgden jaar al
voorgesteld om de kleine ronde open te
stellen voor alles wat rolt;
van rollator tot zeepkist en van
wandelwagen tot Segway

12:30 uur
Start grote /14 wijkentocht skeelerronde

We hebben in de loop van de jaren een
draaiboek samengesteld met deadlines
die per keer gehaald moeten worden en
dat werkt.

12:45 uur
Start grote/14 wijken trimloopronde

Om te kunnen coördineren is
communicatie onontbeerlijk en dat
valt niet altijd mee.
Of mijn vragen zijn onduidelijk of het
antwoord is onduidelijk en zo gaan er
diverse mails in en uit.
Bellen is sneller wat ik in het uiterste geval
ook doe; daar ben ik echter terug houden
in omdat ik niet weet of het gelegen komt
dat ik bel.
Meestal vraag ik dat dan ook omdat ik na
mijn werktijden pas tijd heb.
Onder mijn aandachtveld valt het tijdspad
van opbouwen tot het
afbouwen en opruimen van de markt. Wie
komt wanneer met welke
activiteit.

12:45 –13:00 uur
Dance demo Feel the Beat
13:00-13:15
Live optreden Jeffrey Vonk
13:15 –13:30 uur
Dance demo Dancing Vechtstreek
13:30—13:45 uur
Muziek : DJ Thierry
13:45—14:00 uur
Dance Demo Feel the Beat
14:00—14:15 uur
Muziek: DJ Thierry

De gemeente heeft inmiddels via de
organisatie een tekening ontvangen en
goedgekeurd, waarop staat aan
gegeven waar de drang hekken,
start-/finish boog, de kramen e.d staan,
zodat bij calamiteiten duidelijk is hoe onze
markt ingericht is.

14:15-14:30 uur
Dance Demo Dancing Vechtstreek

Dit jaar valt de skeelerronde samen met
de koopzondag en is er ook samenwerking
met de winkeliersvereniging Bisonspoor.

15:00-15:30 uur
Live optreden Henk Kamphuis

Om een totaal overzicht van het
dagprogramma samen te kunnen stellen is
dus ook goed overleg met hen nodig.

15:30-15:45 uur
Muziek: DJ Thierry

Wat zijn hun ideeën en plannen wat is de
programmering en hoe kan ik het binnen
programma aan laten sluiten bij het buiten
programma.

15:55-16:00 uur
Sluiting Skeelerronde 2013
Dankwoord en tot ziens in 2014

Uit voor zorg staat op de web site dan ook
dat het programma onder voor behoud is.

>16:00 uur samenwerking tussen
WC Bisonspoor en Skeelerronde in
het winkelcentrum met een gezellig
optreden.

Het wordt dus spannend hoe het
definitieve programma er uit gaat zien.
Nieuwsgierig; schrijf je in en komt allen op
zondag naar het marktplein van Winkel
centrum Bisonspoor!
Tot ziens, Ewald Wermuth;
coördinator activiteiten op het plein
samen met Christiaan Rolandus Boers
Onder bezielende leiding van
hoofd coördinator Henneke van Leeuwen.

14:30– 15:00 uur
Muziek: DJ Thierry

>17:00 uur informeel samenzijn bij
Café Unique met optreden Caribische
Band.

Programma onder voorbehoud.

