
Dagprogramma:Dagprogramma:

Ploegloop
Recreatieloop
Kinderanimatie
Volleybaltornooi

Melody makers

BBQ

Zandvoorde zingt met
The Blik Dooze Band

14u.

16u30

18u.

20u30



ZZomerstart t 
in n het d dorp

Zondag 29 Juni vanaf 14uZondag 29 Juni vanaf 14u
Centrum ZandvoordeCentrum Zandvoorde

Iedereen

welkom!



  
Inschrijven kan tot uiterlijk 25 juni bij:
Jean-Michel Zandvoordedorpstraat 35 
Filip Casier, Molenhoekstraat 13

Naam: ………………………………….…….………………………………….
schrijft zich in voor de BBQ Zomerstart in het dorp.

U kan zelf uw menu samenstellen: Elke volwassenen betaalt éénmalig €6,50 
voor zijn bestek en toegang tot het buffet met groenten en sausjes. Kinderen 
van de lagere school betalen hiervoor éénmalig €3.50.
De gekozen vleessoorten worden afzonderlijk aangerekend.

…. Vw. personen (=borden) x €6.50 = €  ..…
…. Kinderen, lagere school  x €3.50 = €  ..…

…. Worst(en)   x €1.50 = €  ..… 
…. Kippefilet(s)  x €1.50 = €  ..…
…. Scampi   x €2.00 = €  ..…
…. Ribbetje(s)   x €2.00 = €  ..…
…. Chateaubriand  x €3,00 = €  ..….

 TOTAAL     = € …………

  
Ploeg: ..................................................................... schrijft zich in voor 
de Ploegloop. Elk team bestaat uit 3 personen. Deelname kost €3/ploeg.

Breng een step en een kruiwagen mee!

Namen:  ...........................................................................................

  
Naam: ..................................................................... schrijft zich in voor 
de Recreatieloop. Deelname kost €3 / persoon en per afstand. 
Inschrijven via een familiekaart kan voor €3 / familie en per afstand.

De gekozen afstand is ........... meter.



In samenwerking met

Melody Makers
Melody Makers

Zomerstart t 
in n het d dorp

Vanaf 14u30: Recreatieloop

Voor de sportievelingen onder ons: 
Kies uw favoriete loopafstand ga 
ervoor! 

Afstanden:   
 14u30 200 m
 14u45 400 m
 15u30 1500 m
  3000 m
  4500 m
  6000 m

Iedere deelnemer krijgt een medaille.
Vanaf 16u.: Ploegloop

Teams met telkens 3 personen 
proberen zo veel mogelijk rondes af 
te leggen in een soort van estafette-
loop gedurende een uur.
Elk kwartier wisselen ze van 
vervoersmiddel: 
Te voet, met de go-cart, de kruiwa-
gen en met de step.


