Koningsdag 2022
sponsorloop en inzamelactie Oekraïne
Natuurlijk leven we allemaal mee met de inwoners van Oekraïne. Ook onder de kinderen in Reek
maakt de oorlog veel los. We zien veel acties en initiatieven waarmee geld ingezameld wordt: top!
Ook tijdens Koningsdag 2022 op woensdag 27 april willen we ons met de basisschooljeugd uit het
dorp inzetten voor Oekraïne. Het doel? Een zo hoog mogelijk geldbedrag ophalen voor Stichting
Stimiro uit Schaijk.
Sponsorloop
We organiseren een sponsorloop voor alle kinderen uit Reek. Bij deze brief vind je een formulier,
waarmee je vooraf zoveel mogelijk mensen vraagt om jou te sponsoren. Op Koningsdag zelf loop je
zoveel mogelijk rondjes over het parcours. Natuurlijk mag je je ouders vragen om mee te lopen. Per
rondje haal je het bedrag op dat mensen op het formulier hebben ingevuld.
De sponsorloop vindt plaats van 16.00 uur tot 17.00 uur, op het terrein van het stREEKfeest.
Inzamelactie
Daarnaast willen we tijdens Koningsdag aandacht schenken aan ieder kind dat de afgelopen tijd geld
ingezameld heeft voor Oekraïne. Je krijgt jouw (of jullie) eigen moment op het podium, waarop je het
ingezamelde bedrag bekend maakt en het geld officieel doneert. Door alle bedragen samen te
voegen hopen we op een mooi totaalbedrag voor Stichting Stimiro, namens alle kinderen uit Reek.
De inzamelactie begint om 15.30 uur, op het podium in de tent van het stREEKfeest.
Jij doet toch ook mee?
Hopelijk ben jij erbij, tijdens Koningsdag 2022! Zorg dat je vooraf het formulier voor de sponsorloop
door zoveel mogelijk mensen hebt laten invullen. Op de dag zelf kun je je tot 15.30 uur aanmelden,
op het terrein van het stREEKfeest.
Heb je vragen? Stel ze aan Rob Gielis via r_gielis@hotmail.com.
Laten we samen als klein dorp een groot verschil maken! Tot 27 april!
Groeten,
het organisatiecomité Koningsdag 2022

