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AMBUSKATERS 2019
De voorbereidingen zijn in volle gang. Achter de schermen wordt er gewerkt
aan sponsoren en andere acties. Uiteraard zijn sponsoren nog van harte
welkom. Hetzij met prijzen voor de loterij of een geldelijke bijdrage.
De skates mogen weer uit het vet, mooi weer komt er aan en ook de Haagse
Skatetôg heeft de data bekend gemaakt. (zie verderop in de nieuwsbrief).
De eerste inschrijvingen zijn ook binnen, heb je je nog niet opgegeven?? Doe
dit dan gelijk even zodat we beeld krijgen met hoeveel personen we dit jaar
gaan afreizen richting de 24KIKA in Biddinghuizen!!
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INSCHRIJVEN
Het inschrijfgeld is ook dit jaar weer € 40,00
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Skate clinic
Achter de schermen zijn we ook bezig om Skate Clinic’s te organiseren binnen de
regio Haaglanden. Voor collega’s van de Ambulancezorg die interesse hebben om
mee te gaan met de Ambuskaters of die hun skate vaardigheden willen ophalen.
Maar ook personeel van ketenpartners zijn van harte welkom om deel te nemen.

24 KIKA loten
Ook dit jaar gaan we weer loten verkopen. De volledige opbrengst van de
loten komt ten goede aan KIKA. De te winnen prijzen komen allemaal vanuit
sponsoring.
Hoe meer loten we verkopen hoe hoger de opbrengst wordt voor KIKA.
Bij het inschrijvingsformulier kan je aangeven hoeveel lotenboekjes je wilt
ontvangen om te gaan verkopen.
Mocht je niet mee kunnen skaten maar wil je wel loten verkopen bestel dan
je lotenboekjes (1 boekje is 50 loten) via ambuskaters@gmail.com

Thema
Voor het thema dit jaar hebben we twee keuzes binnen gekregen, kinderhelden of
chique. Breng je stem uit via de mail en we laten het thema in de volgende
nieuwsbrief weten !!

Haagse skatetôg
De data voor de Haagse skatetôg zijn bekend. Naast mooie en gezellige route’s
skaten over de straten binnen Haaglanden verzorgen de Ambuskaters ook
EHBO-ers tijdens de skatetôg.
Kom jij ook gezellig mee skaten? De organisator is al sinds jaren onze shirt
sponsor.
•
•
•
•

12 mei
16 juni
1 september
22 september

