Persbericht.
Oproep (groot)ouders van jongens en meisjes tot 16 jaar.
Op Koningsdag, vrijdag 27 april 2018 organiseert de vereniging “Rondom de Stenen Brug”
een spectaculaire zeepkistenrace.
Om deelnemers voor dit geweldige evenement te mobiliseren worden ouders of
grootouders opgeroepen om voor hun (klein-)kinderen een zeepkist in elkaar te timmeren.
Er worden gestreden in 3 klassen, namelijk klasse 1 voor kinderen tot 12 jaar en klasse 2
voor kinderen van 12 tot 16 jaar en klasse 3 voor 16 jaar en ouder.
De deelnemers zullen meerdere malen met 2 zeepkisten naar beneden rijden en er zal
steeds een winnaar zijn. Degene die de meeste maal wint zal gehuldigd worden met de
“Stenen Brug Trofee”.
Op de Dam, bij de Stenen Brug, zal een verhoog worden gebouwd, waar via een afrit steeds
2 zeepkisten zo snel mogelijk naar beneden moeten rijden naar de eindstreep.
De deelnemers zijn verplicht spijkerbroek, helm en handschoenen te dragen in verband met
de veiligheid. Het geheel zal worden omlijst met strobalen, een omroepinstallatie waardoor
de kleine Maxjes en Maximaatjes Verstappen zullen worden voorgesteld en gevolgd in hun
race.
Gaarne opgeven via de website www.zeepkistenracegoes.nl met volledige naam en leeftijd
(dmj) van de coureurs in spee.
Op zaterdag 21 april zullen de zeepkisten bij Café Baarends ter keuring op veiligheid worden
uitgenodigd. Ook zullen de startnummers worden uitgereikt. Zoals alles wat door de
vereniging “Rondom de Stenen Brug” wordt georganiseerd is de deelname gratis (een gift
waardoor U een sticker op uw tenue krijgt is altijd welkom!)
Opa’s, Oma’s, Pappa’s en Mamma’s, geef jullie kinderen op en ga bouwen. Ga op zoek naar
oude kinderwagens en geef alles een rood-wit-blauw of oranje tintje. Een deskundige jury zal
ook een prijs beschikbaar stellen voor de mooiste combinatie van zeepkist en coureur.
Hopende op een groot deelnemersveld, met een vriendelijke groet van de vrijwilligers van
de vereniging “Rondom de Stenen Brug”.

Secretariaat: Oostwal 89 4461 JV Goes
secretaris@rondomdestenenbrug.nl

(0113) 211418
www.rondomdestenenbrug.nl

Rabo Goes NL 41 RABO 0307 8600 51
KvK 64594416 | RSIN 85573566

