Openingsfeest van het beweegpark
Er is een prijsvraag voor de bewoners van
Kreileroord om een originele naam te
bedenken voor het beweegplein.
Voor de winnaar is er een leuke sportieve
prijs (een sport clinic o.i.d..)
Gedurende de middag willen we twee
smoothie bikes neerzetten, waar mensen
kunnen fietsen om hun eigen smoothie te
maken.
Onze Jogg (jongeren op gezond gewicht)
regisseur, zal aanwezig zijn met een stand
om informatie over gezondheid en gezonde
voeding. Deze informatie kan mee
genomen worden
.
Indien de maatregelen het toelaten komt er
stormbaan , om het een extra feestelijke
uitstraling te geven.
De van kracht zijnde corona
maatregelenregels zijn van toepassing.
dit alles onder voorbehoud en wijzigingen.

Tot zaterdag
29 mei 2021

Programma

12.00 uur
aanvang
feestelijke middag
13.00 uur
officiële opening door
Mary van Gent
en bekendmaking van de
naam van het beweegplein
en de winnaar van de prijsvraag.
dfweq
13.30 uur
half uur Fit & Fun
14.00 uur
voetbal clinic
15.00 uur
half uur Fit & Fun
16.00 uur
afsluiting van de opening
Gedurende de middag zal men de
toestellen op het beweegplein
demonstreren en uitleg geven.

Officiële opening
en Openingsfeest

“Beweegplein”Kreileroord

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sponsoren

Zaterdag 29 mei 2021

De RABO bank
Unive
Dorpsraad Kreileroord
Stichting Kreiler2002d
Windfonds Windpark
Wieringermeer De
Hollands Kroonse
Uitdaging
Hollands Kroon
Postcode Loterij
(Buurtfonds Team)
Loonbedrijf Sturm-Jacobs
B.V.
Team Sportservice
Schagen/Hollands Kroon
Jaring Dam
Dienstverlening
Gebroeders Bork

Bedenkt een naam voor het
beweeg park .

Mijn naam voor het
Beweegplein

………………………………………………….
Je kan dit inleveren voor 27 mei 18:00 uur
•
•
•

Iedereen is
welkom op
zaterdag 29 mei
vanaf 12:00 uur

Via Facebook Messenger van de
Dorpsraad Kreileroord
Email aan:
redactie@dorpsraadkreileroord.nl
In de brievenbus van Dorpsraad
Bollenstraat 24

Vermeld wel even:
Je Naam
Je adres
Je telefoonnummer
(Het zou leuk zijn als je ook verteld hoe je
tot deze naam gekomen bent)

De mooiste, best passende
naam voor het nieuwe
beweegpark.
Bedenk de mooiste, best
passende naam. Geef ook een
uitleg hoe je tot de naam bent
gekomen.
Een jury beoordeelt de
inzendingen en de uitslag
wordt op de opening 29 mei
bekend gemaakt. De
prijswinnaar ontvangt een
toepasselijke prijs.

