Geachte inwoners,
We willen ondanks alles dit jaar toch wat organiseren rondom de Pinksteren en we zijn tot
het volgende programma gekomen (natuurlijk enkel en alleen wanneer de
overheidsmaatregelen en de weersomstandigheden dit toelaten).

ZATERDAG 22-05-2021.
Aanvang 14:00H / Locatie – Lingedijk bovenaan de Beatrixstraat.
Een onvervalste ZEEPKISTENRACE,
Bouw samen met je team (of alleen natuurlijk) een zeepkist, de start is op de Lingedijk en
dan gaan we zo de heuvel af de Beatrixstraat in. De zeepkist mag NIET voorzien zijn van
trappers en/of een motor (zorg er wel voor dat hij goed stuurt natuurlijk). Diegene die de
verste afstand aflegt zal de winnaar zijn.
We hebben 3 categorieën,
-

06 t/m 12 jaar,
12 t/m 17 jaar,
17 t/m 99 jaar.

De zeepkist zal voor aanvang wel even geïnspecteerd worden
op veiligheid en de bestuurder moet een helm op en
handshoenen aan.

Aanvang 18:00H / Locatie – Parkeerplaats “De Schakel”.
Wat is nou leuker en gezelliger dan met zijn alle een maaltijd te nuttigen, lekker kletsen
onder het genot van een hapje en een drankje.
De opzet hoe we dit precies doen houden we nog een beetje geheim, maar we kunnen wel
vast zeggen dat het zeker gezellig gaat worden.

Maandag 24-05-2021.
Aanvang 13:00H / Locatie – Parkeerplaats “De Schakel”.
Op deze Pinkstermaandag heeft U de keuze uit 2 dingen,
1 – een mooie fietstocht door onze schitterende omgeving,
2 - een mooie wandeltocht door onze schitterde omgeving,
Onderweg tijdens deze mooie tocht hebben we nog een kleine verassing voor de
deelnemers.

Voor de deelname aan de gezamenlijke maaltijd op Zaterdag de 22e vragen we een kleine
bijdrage van € 8,50 Per Persoon (de drank is voor eigen rekening).
Voor de deelname aan de fiets- of wandeltocht vragen we een kleine bijdrage van € 3,50 per
persoon.
Graag voor 08-05-2021 even aanmelden onder vermelding van naam / hoeveel personen en
welke activiteit op; info@kooisedorpsraad.nl

Met vriendelijke groet,
De Kooise Dorpsraad.

