
Beste donateurs,                                                                                                                             16 mei 2013 

 

Hoogste tijd om jullie weer eens bij te praten over onze activiteiten. 

 

31 mei  2013  - Open Podium. 

Heb je een leuke act, kun je goed dansen, zingen, een muziekinstrument bespelen of heel mooi voorlezen? 

Alles kan en mag, alleen of met een groepje. Maximaal 5 minuten per act, er is een indeling in leeftijds-

categorieën. Nog tot 26 mei kunnen je opgeven bij Corina Wijnhout, telefoonnummer 0252 424079  

 

1 juni 2013 – Fiets-/Scootertocht 

Ieder jaar weer is onze fiets-/puzzeltocht een super gezellig evenement.   

Maar wil je nu eens niet zelf trappen? Dit jaar kun je ook met je eigen Scooter of Solex meedoen. Via de 

website Van der Ham Trading kun je eventueel een Scooter huren voor rond de 5 euro per uur.  

Er zijn ook verhuurbedrijven die Solexen verhuren.  

Inschrijving vooraf is niet nodig voor fietsers, laat het ons s.v.p. wel even weten als je met een 

Scooter/Solex mee doet. Voor Koetactief-donateurs is deelname gratis, anders zijn de kosten € 5,= pp. 

Inschrijven om 12:00 uur op het plein voor De Meerkoet, na afloop (rond 16.00 uur) is er gelegenheid om 

even gezellig na te praten. 

 

15 juni 2013, Koetactief BBQ 

Op het terrein van de IJsclub Lisserbroek verzorgen wij vanaf 17:00 uur een gezellig Barbecue. Het is een 

gratis activiteit, alleen voor donateurs van Koetactief. Tot 8 juni kunnen donateurs zich voor de BBQ 

aanmelden. Heb je geen email, vul dan het bijgevoegde formulier even in. Kom je met meerdere 

gezinsleden, geef dan ook hun naam en donateursnummer door. Zo weten we meteen op hoeveel 

volwassenen en/of kinderen we kunnen rekenen. 

 

Vrijwilligers 

Al deze activiteiten kunnen we natuurlijk niet organiseren zonder de hulp van vrijwilligers. We zijn op zoek 

naar mensen die ons bij één van onderstaande taken kunnen helpen.  

 

31 mei: Open Podium 

- Het op- en afbouwen van het podium tussen de acts in. 

1 juni: Familie fietstocht en Afterparty 

- Helpen bij de inschrijvingstafel. 

- Bezetting van de controleposten. 

 

12-16 augustus: Kindervakantiedagen 

- Helpen bij de inschrijvingstafel van KoetActief. 

Het gaat dus om eenmalige zaken, maar als je ons vaker wilt bijstaan zijn we daar natuurlijk reuze blij mee.  

Laat ons even weten waar je ons bij kunt en wilt helpen.  

         

Voortaan het nieuws ook per email ontvangen? Stuur dan een berichtje naar info@koetactief.nl 

http://www.vanderham-trading.com/links-scooter-verhuur/
mailto:info@koetactief.nl

