Week 10 2017-2018

Belangrijke data
Maart
09 maart
21 maart

Start typecursus
Stembureau verkiezingen Zandbergschool

02 april
27 april

Run Bike Swim
Versierde fietsen optocht

April

Wedstrijd fietsversieren
Evenals vorig jaar organiseert de Oranjestichting Barneveld nu weer een wedstrijd voor versierde fietsen. Daarbij is
het de bedoeling dat speciaal de schooljeugd fietsen zo fraai mogelijk – en natuurlijk met veel oranje! – versierd om
er vervolgens, vanaf het Schaffelaartheater achter het muziekgezelschap ‘De Harmonie’ mee naar het raadhuis te
vertrekken. Daar brengt ‘De Harmonie’ vervolgens een muzikale groet aan het gemeentebestuur en aan alle
gedecoreerden uit de tot de gemeente behorende dorpen behalve het dorp Barneveld. Dat daarbij het Wilhelmus zal
worden gespeeld en gezongen, spreekt vanzelf. Vervolgens vertrekt de optocht weer naar het Schaffelaartheater.
Het is de bedoeling dat een jury de versierde fietsen beoordeeld maar in elk geval krijgt ieder kind een klein prijsje.
Het is de bedoeling dat de kinderen rond 09.15 uur bij het theater aanwezig zijn. Oh, ja, het tempo van het
muziekkorps zal wel zodanig zijn dat de kinderen niet op hun fiets behoeven te gaan zitten! Er kan dus extra versierd
worden.
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Run Bike Swim Voorthuizen
Op Tweede Paasdag (2 april om 13.30 uur) klinkt het startschot weer. De opzet is gelijk aan vorige jaren: drie
sporters die samen een team vormen en samen anderhalf uur lang in estafettevorm lopen, fietsen en zwemmen.
Een mooie gelegenheid voor families en vrienden om sportief bezig te zijn op tweede Paasdag. Leuk om te doen en
leuk om te zien omdat er familieteams meedoen, een gezinsteam of een drie-generatie-team. Door de estafetteopzet wordt er vaak ook kennis gemaakt met een sport die minder eigen is, en dat is zeker ook de bedoeling. Ook de
locatie is gelijk gebleven: rond het zwembad De Heuvelrand in Voorthuizen. Er hebben zich al verschillende
jeugdteams aangemeld.
Inschrijven:
Verdere informatie staat op Facebook (https://www.facebook.com/RBSVoorthuizen) en op de websites van de
verenigingen. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar dit mailadres met de volgende gegevens: Teamnaam
en de namen van de deelnemers. Het adres is inschrijven.rbsvoorthuizen@kpnmail.nl. Deelname kost 7,50 euro per
team.
(Check voor de laatste info en nieuws onze facebookpagina, www.facebook.com/RBSVoorthuizen)
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