Van: Saimi Bauters [mailto:Saimi.Bauters@oudenaarde.be]
Verzonden: donderdag 28 maart 2019 11:43
Onderwerp: Helpende handen voor 1000 km voor Kom op Tegen Kanker
Beste Verenigingen,
Op 2 juni komt de 1000 km voor Kom op Tegen Kanker naar Oudenaarde. Wij zijn de middagstad en
willen dit niet zomaar laten voorbijgaan.
Kanker is iets waar iedereen vroeg of laat van dichtbij mee in contact komt. Wij willen Kom op Tegen
Kanker daarom zeker steunen!
Groepen fietsers, die zich allemaal inzetten voor Kom op tegen Kanker, vertrekken ’s ochtends in
Mechelen en komen naar Oudenaarde. Hier ontvangen wij de renners en zij rijden daarna terug naar
Mechelen. Zo wordt er heel veel geld ingezameld voor Kom op tegen Kanker.
Wij organiseren op 2 juni een evenementendorp, alsook een recordpoging tot de langste erehaag.
Om ons evenementendorp te kunnen laten slagen, hebben we jullie hulp nodig!

Eerst en vooral:
1.

Evenementendorp
In ons evenementendorp zal niemand zich vervelen. Er is animatie voorzien voor jong en oud. Zo is er
kindergrime, zijn er springkastelen en kan er gegeten en gedronken worden op ons gevarieerd
foodtruckfestival.
Ons podium wordt ingevuld met leuke bands en een DJ.
Als de renners terug zijn aangekomen in Mechelen, wordt hun feestje live uitgezonden op de markt.
Ga dus niet te vroeg naar huis!
Onze bar is nu nog onbemand, maar dat kan veranderen met jullie helpende handen.
Wij zoeken vrijwilligers die onze gasten kunnen bedienen in den bar in volgende shifts:

-

10u tot 14u (20 personen)

-

14u tot 18u (20 personen)

-

18u tot 22u (12 personen)
Help je als vereniging graag mee aan dit leuke initiatief, stuur ons dan een mailtje terug met het uur
waarin je graag zou helpen en met hoeveel jullie zeker aanwezig kunnen zijn. Dit naar
sportdienst@oudenaarde.be vóór 26 april.
Onze springkastelen hebben ook een begeleider nodig. Steek je hier graag een handje bij, stuur dit
dan ook in een mailtje naar ons.

2.

Vorm je mee met ons de langste erehaag?
Om deze langste erehaag tot een goed eind te kunnen brengen, hebben we zo veel mogelijk mensen
nodig. Wij hopen dus ook dat jullie er allen bij kunnen zijn om deze erehaag aan te vullen en jullie
tekeningen te bewonderen.
Iedereen die hieraan deelneemt, krijgt een geschenk, dus breng ook zeker je mama, papa, broers,
zussen, vrienden,… mee!
Wij verwachten iedereen op het evenement op de markt om 11u30 waar onze erehaag zal worden
ingeleid.

WIJ HOPEN DAT JULLIE ALLEN AANWEZIG ZIJN OP DEZE SUPERLEUKE DAG!

met vriendelijke groeten
_______________________________

Saimi Bauters
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http://www.oudenaarde.be
http://www.derondeinoudenaarde.be

