Juli 2018
Jaargang 10

Het laatste nieuws voor de
10e run
Voor de vele vrijwilligers van stichting
Steenwiekertoornrun is het het jaar rond hard
werken om “de dag” weer tot een succes te
maken. Met deze nieuwsbrief willen wij u graag
informeren over de stand van zaken rondom ons
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jubileum van de 10e Steenwiekertoornrun.
In deze nieuwsbrief vindt u de laatste
ontwikkelingen, voorbereidingen en andere
belangrijke informatie die nodig zijn om ook de
10e Steenwiekertoornrun te kunnen organiseren
en tot een feestje te kunnen maken.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze
editie voor de 10e run.

Voorrijden
De route is uitgezet en de stoplocaties zijn
bepaald.
Als organisatie hechten wij er grote waarde aan
dat alle verkeersregelaars goed op de hoogte zijn
van de taken die hen te wachten staan. Om die
reden organiseren wij elk jaar, vooruitlopend op
de dag, 3 voorrijddagen voor de verkeersregelaars
en andere ondersteunende diensten. Tijdens deze
dag wordt de route verreden en krijgt iedereen
instructie bij bijzondere omstandigheden (drukke
kruispunten, lunchlocatie, rotondes enz.).

Op die manier hopen wij hen zo goed mogelijk voor te
bereiden, zodat de dag vlekkeloos kan verlopen.

Inmiddels zijn er al 2 voorrijddagen geweest.
Op onze site kunt u een verslag lezen van één
van deze dagen
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Lunch, rijders en route

De route en lunch
Zoals elk jaar vertrekken wij ook dit jaar vanaf
de parkeerplaats van Rabotheater de Meenthe.
Wij hebben burgemeester Rob Bats bereid
gevonden de run te openen. Namens de
cliënten zal er een cadeau worden overhandigd
aan de Meenthe omdat wij hier alweer een
aantal jaren prima ontvangen worden. Voor
vertrek worden er op de parkeerplaats foto’s
gemaakt van de vrijwilligers, vkr’s en cliënten
die in de bussen mee rijden, zodat de fotoshoot niet al te lang zal duren.
Onderweg zullen wij ter hoogte van
Scheerwolde de foto-shoot houden. Dit neemt
altijd even tijd in beslag. Wij hopen op jullie
begrip, wij doen ons best om iedereen zo snel
mogelijk mooi op de foto te krijgen. Denk aan
uzelf maar zeker ook aan uw cliënt als u in de
zon moet wachten! U krijgt meteen bij de start

Vanzelfsprekend gaan we ook gewoon lekker rijden.

Vanaf Eesveen staat er nog een mooie route door
een stukje Friesland en Drenthe op het
programma, want het blijft natuurlijk wel een run!

flesjes water uitgereikt.

Zoals te doen gebruikelijk gaan wij uiteraard ook

Omdat het dit jaar ons lustrum is, hebben wij

blijven we dit keer iets langer dan gebruikelijk,

de route iets korter dan gebruikelijk. Bij de
lunchlocatie, danspalace Smithy’s, hebben wij
voor jullie een groot feest georganiseerd. . Wat
we exact gaan doen houden we nog als een
verrassing, maar vergeet niet je dansschoenen
aan te trekken . Ook de Maargies Hoeve krijgt
hier een cadeau namens de cliënten uitgereikt.

weer een ijsje eten bij de Maargies Hoeve. Hier
ongeveer 40 minuten.
Vanaf de Maargies Hoeve gaan we weer dwars
door de stad. Dweilorkest Frederikshaven zal ons
met veel genoegen binnen halen, dus dat beloofd
een groot feest te worden! Dank ook aan alle
winkeliers die dit mogelijk maken. Ongetwijfeld
ten overvloede , maar toch nogmaals de oproep
om je paarden in toom te houden in de stad. De
winkels zijn nog gewoon open en er is veel
winkelend publiek dat niet altijd door heeft dat er
een colonne voertuigen langs komt!
Ons eindfeest wordt weer georganiseerd door vv
d’Olde Veste ’54. Ook zij kunnen een cadeau
tegemoed zien namens de cliënten.
Uiteraard krijgt iedereen na afloop een foto en een
aandenken mee. Deze liggen voor jullie klaar in de
kantine. Vergeet deze niet mee te nemen!

Verkeersregelaars tijdens voorrijden houden pauze bij
dansepalace Smithy’s te Eesveen.
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Inkomsten en sponsoren

Welkome bijdrage
Uiteraard kunnen wij geen run organiseren zonder onze sponsoren. Dit is natuurlijk een enorme dooddoener,
maar wel een feit.
Wij zijn al deze bedrijven en particulieren dan ook enorm dankbaar dat zij een bijdrage willen leveren aan ons
initiatief. Een manier waarop gedoneerd kan worden is via www.geefgratis.nl. Via deze site kan in een paar
klikken een bedrag aan ons over gemaakt worden. Op onze site staat ook een link, waardoor je meteen op de
juiste plek uitkomt:

Sponsoren

Dagindeling
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Aanmelden
Met gepaste trots kunnen wij melden dat de
inschrijvingen gestopt zijn. Wij hebben het maximum
van 70 rijders bereikt! Inschrijven is dus niet meer
mogelijk, omdat we anders organisatorische problemen
krijgen maar ook de cateraars hier niet op rekenen.

Dagindeling
08:30uur:

Aankomst overige vrijwilligers en vkr’s

09:00uur:

Aankomst voertuigen

09:15uur:
Brieving afgerond, aansluitend groepsfoto van
vrijwilligers voor de Meenthe

Stichting Steenwiekertoornrun
Burg. G.W. Stroinkweg 83
8343 XL Zuidveen
Telefoon:
06-53978370
E-mail:
stichting@steenwiekertoornrun.nl

09:20uur:

Voorwoord door Mike

09:25uur:

Overhandiging cadeau aan de Meenthe

09:30uur:

Opening 10e run door burg. Bats

09:45uur:

Klaarmaken voor vertrek en fotoshoot voor de bussen.

09:55uur:

Vertrek vkr’s en politie

10:00uur:

Vertrek colonne

10:30uur:

Fotoshoot op A.F. Stroinkweg van de voertuigen

11:00uur:

Fotoshoot gereed, vertrek colonne

12:00uur:

Aankomst Smithy’s, start 1e optreden

12:45uur:

Optreden Dansvlinders

13:00uur:

Overhandiging cadeau aan Maargies Hoeve

13:05uur:

Start 2e optreden

13:50uur:

Gereedmaken voor vertrek.

14:00uur:

Vertrek vanaf Smithy’s

15:30uur:

IJspauze bij Maargies Hoeve

16:10uur:

Klaarmaken voor vertrek

16:15uur:

Vertrek vkr’s en politie

16:20uur:

Vertrek colonne + stand-by dweilorkest Frederikshaven

16:30uur:

Doorkomst centrum

17:10uur:
Aansluitend:

Overhandiging oorkonde’s, foto’s en precentje
Overhandiging cadeau vv d’Olde Veste
Slotwoord.

We zitten ook op het web!
Bezoek ons op:
www.steenwiekertoornrun.nl

