Nieuwsbrief
Alle weetjes rondom het
lustrumjaar!
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Zomervakantie
We zitten alweer in de laatste weken van de zomervakantie.
En wat hebben we al een mooi weer gehad. Nu even wat
regen gehad en straks hopelijk een prachtige nazomer.
We hopen dat we op 28 september van een prachtige
nazomerdag te kunnen genieten.
Met alle feestelijkheden in het vooruitschiet, kan dit toch
bijna niet meer mis lopen!

Partners

Bent u er al klaar voor?
Wist u dat we dit jaar extra feestelijk uitpakken?
We bestaan zelf 5 jaar, en de feestweek van
40 jaar Maarssenbroek zal met de skeeler en loopronde als
een waar spectakel worden afgesloten.
Ook de allerkleinsten kunnen dit jaar mee doen.
We organiseren een miniloop voor kinderen t/m 4 jaar!
Senioren in onze mooie gemeente kunnen nu ook mee doen
aan de rollatorloop!
Tenslotte is beweging goed voor jong en oud.
Natuurlijk allerlei prachtige optredens op het Marktplein.
Lekker eten en drinken, spelen op een springkussen echt aan
alles is gedacht!

?

U komt toch ook
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Hoofdsponsor 2014

Veiligheid voor alles!
Vanaf de allereerste skeelerronde gaat de grote route via Bloemstede
over de Fly-over naar de Maarsenbroeksedijk. Je komt dan lekker snel
naar beneden en moet vervolgens de Maarssenbroeksedijk
oversteken. Natuurlijk staan op dit oversteekpunt 2 verkeersregelaars
die een veilige oversteek van de skeeleraars en de trimlopers te
begeleiden.
Vlak voor de oversteek staan twee paaltjes op het fietspad en op de
stoep.
Dit kan met de snelheid van de skeeleraars erg gevaarlijk zijn.
Net als vorig jaar is Kwik-Fit weer bereid om ons oude autobanden te
lenen om een chicane te creeren en de palen af te schermen.
Mocht er iemand dan toch te hard of ongecontroleerd de Fly-over af
komen, dan zal de snelheid worden geremd door de chicane en
eventueel abrupt gestopt worden door tegen de banden aan te rijden.
Gelukkig is dit de afgelopen jaren slechts zeer sporadisch voorgekomen, maar het is en blijft een mooie en veilige oplossing.
Kwik-Fit bedankt voor jullie hulp!

Zonder sponsoren geen skeelerronde!
Bedankt voor uw bijdrage!
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Rollatorloop
Om nog meer mensen in beweging te krijgen in
Maarssenbroek, heeft de organisatie het evenement
uit weten te bereiden met een rollatorloop.
De inschrijvingen zijn al begonnen in juni, toen de
skeelerronde op een promotiekraam in Bisonspoor
stond.
En ja! Er zijn al 6 enthousiaste deelnemers!
Op de foto ziet u onze 1ste deelnemer die zich
heeft ingeschreven voor de rollatorloop!
De zes deelnemers die zich nu al hebben
ingeschreven zijn trots dat ze mee kunnen doen aan
ons evenement.
De route wordt op dit moment nog zorgvuldig
uitgezet en bekeken.
Ook kijken we hoe en waar er stempelposten
kunnen komen langs de route.
Hiervoor zijn we druk bezig om een linnen tas te
voorzien van leuke bonnen, waarmee de deelnemers na 28 september nog trots door bisonspoor
zullen lopen om boodschappen te doen!
De inschrijfformulieren liggen klaar en
wij lopen de komende tijd gezellige en sportieve
evenementen af!

Waar kunt u deze zomer nog meer skaten??

Iedere vrijdagavond vanaf begin mei tot eind
september organiseert de stichting Utrecht Skate Parade
een gratis skatetocht door en rond Utrecht.
De skateparade is voor iedereen die het leuk vindt om te
skaten in een grote groep onder begeleiding van muziek
van onze DJ's. Elke tocht is weer nieuw en gaat langs de
leukste plekjes van Utrecht.
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Van Mario van Dijk
De Skeeler- en loopronde Maarssenbroek
op zondag 28 september 2014 is het
sluitstuk van de feestweek Maarssenbroek
40 jaar. Op zondag 21 september start de
feestweek in kerkcentrum De Ark met
een feestelijke kerkdienst waarin de drie
kerken in Maarssenbroek te weten De
Arkgemeenschap, De Verrijzenisgemeenschap en de CAMA-gemeenschap
samenwerken. De activiteiten van de
feestweek vinden grotendeels in de wijk
Bisonspoor plaats. Thema’s in de feestweek zijn: senioren, Kom Erbij, jongeren en
kinderen, Open podium en Burendag.
Naast het veertig jarig bestaan van de kern
Maarssenbroek gaat de Skeeler- en
loopronde Maarssenbroek voor de vijfde
keer van start. De nieuwe burgemeester
Liesbeth Spies zal het startschot geven.
Dit lustrum wordt ook nog extra gevierd.
Elk jaar doen er weer meer bewoners mee
aan deze unieke ronde door Maarssenbroek. De Skeeler- en loopronde is vijf jaar
geleden ontstaan uit een initiatief van
leden van de wijkcommissies Duivenkamp
en Pauwenkamp. Thans doen alle veertien
wijkcommissies actief mee om de Skeeleren loopronde Maarssenbroek tot een
succes te maken. De Skeeler- en loopronde
Maarssenbroek krijgt ook steeds meer
financiële steun van het lokale
bedrijfsleven. ( zie sponsoroverzicht op
www.skeelerrondemaarssenbroek.nl )
Naast de start van de deelnemers aan de
rondes vinden er op het marktplein allerlei
optredens plaats. Ook zijn de winkels op
die zondag open. Kortom een bezoekje
brengen aan het hart van Maarssenbroek
te weten Bisonspoor is zeker de moeite
waard.
Mario van Dijk
gebiedsbeheerder Maarssenbroek en
projektleider Maarssenbroek 40 jaar
Doordat we worden ondersteund door de
gemeente en de politie rijden we over de
openbare weg. Dus skaten we altijd over het
beste asfalt.
De tocht is rond de 25 kilometer en duurt ruim
2 uur (20:00 - ca. 22:15).
Halverwege pauzeren we op een leuke plek
zoals bijvoorbeeld het Griftpark of het
Wilhelminapark, maar ook buiten de stad op
geweldige locaties.

