Beste ouders, collega’s en vrijwilligers,
Zaterdag 9 september a.s. vieren we het 15-jarig jubileum van de BikeTrikeDag
georganiseerd op het terrein van SWZ Zonhove, met als afsluiting van 17.00-18.30 uur een after-party
met optredens van DJ Geert Verschueren & Nancy van Heeswijk. Wij vertrouwen er natuurlijk op dat zo
veel mogelijk ouders komen helpen en genieten. Personeel kan vaak niet mee op de Trikes, dus
voldoende hulp is zeer gewenst.
De veiligheid van deelnemers en cliënten vinden we zeer belangrijk, en gezien het onoverzichtelijk
terrein, hebben we extra maatregelen genomen. Wij vragen u allen hier uw verantwoordelijkheid in te
nemen, voor een goed en gezellig verloop van dit geweldig evenement!
•

Parkeren
Deze dag wordt het terrein autovrij gehouden, u mag niet op het terrein parkeren tussen 9.00 en
17.30 uur. U kunt parkeren op de omliggende parkeerterreinen. Er is een beveiligde
oversteekplaats gemaakt naar het evenemententerrein, vanuit het pad naast Antoon
van de Venstraat 41.

•

Taxi vervoer
wij raden u aan rekening te houden met het feit dat taxi’s tussen 11.00-17.30 uur niet op het
terrein worden toegelaten. Bij de ingangen staan Marshalls die contact kunnen opnemen met
personeel van de betreffende Brink. Graag MET NUMMER VAN DE BRINK en de afzetplaats! Wilt u
dit doorgeven aan de taxicentrale!
Opstap- en afzetplaatsen zijn:
- vooringang Nieuwstraat 70, Son
- Antoon van de Venstraat/parkeerterrein oprit Zonhove
- achteringang aan de Zandstraat 35, Son

•

Toilet en verzorgingsvoorziening
Faciliteiten in MFC D’n Tref (ook tilliften en ligbrancards), dus breng alle materialen mee, zodat
verzorging daar kan plaatsvinden. Tussen het evenementengrasveld en D’n Tref is een veilige
oversteekplaats gemaakt, zodat u niet over het circuit hoeft te lopen.
Tijdens de rondrit is tussen 14.30-15.00 uur is een korte pauze ingepland. Tijdens deze pauze is het
mogelijk even naar de Brink te lopen, of de avonddiensten veilig op het terrein te laten komen.

•

Foto’s
Er mag niet in de Pitstraat of op het circuit gelopen worden! Ook niet voor foto’s!
Om u de kans te geven een mooie foto van uw kind / bewoner te maken, is een fotohoek gemaakt,
links naast de ingang Pitstraat.

•

ZEER BELANGRIJK!
Iedereen moet voor 12.15 uur op het grasveld bij D’n Tref aanwezig zijn!
Tussen 12.30 – 17.00 uur mag er NIET op het circuit gelopen worden. We starten pas als het circuit
geheel vrij is, en mocht er toch nog een wandelaar/ rolstoel op het terrein gesignaleerd worden,
worden alle Trikes stilgelegd tot het weer veilig is. Laat bewoners niet alleen het terrein op
gaan!

I nform atie over het Jubileum program m a k unt u vinden op: de nieuw e Facebook pagina
van de Bik e Trik e Dag Zonhove; w w w .bik etrikedag.nl en
w w w .zonhove.nl/ leven/ bik etrik edag/
We hopen uiteraard op goed weer, maar als het door slecht w eer afgemeld moeten worden, dan
zullen we dat voor 11.00 uur op genoemde media bekend maken.
W e w ensen onze bew oners, Trik ers, u en alle vrijw illigers een m ooie Bik eTrik eDag toe!
Mede namens de BTD commissie,
Yvonne den Exter
Regiomanager Son
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