Zeepkistenrace for kids - zondag 3 juni
Wat: 1 persoon zit in de zeepkist, de 2de staat
beneden. Persoon 1 vertrekt vanop de 2 meter
hoge schans, eenmaal beneden haakt persoon
2 zijn touw vast aan de zeepkist en trekt de
zeepkist verder door het parcours (wipplank,
prikbalon…). Op het einde wacht een springkasteeltoren die moet beklommen worden.
Daarboven hangt de bel.

(het feestcomité zorgt hiervoor).
Hiermee kan de 2de persoon de zeepkist verder
door het parcours trekken. De musketon
zal maximaal 1cm dikte hebben. Fietshelm en
handschoenen zijn verplicht voor deelname.
Inschrijven:
Mail naar zeepkistenforkids@gmail.com of
check het gemeentelijk feestcomité Zwevezele
op facebook. Graag hadden we van jullie de namen en de leeftijden van de deelnemers alsook
de naam van de zeepkist ontvangen. Foto’s van
de grote werken aan de zeepkist mogen altijd
gepost worden op onze FB-pagina “zeepkistenrace for kids”.

Voor wie: 2 vrienden en of vriendinnen uit de
lagere school: bedoeling is dat er 2 maal geracet
wordt. De eerste keer gaat 1 iemand in het
wagentje zitten en gaat de schans af, de andere
wacht beneden en trekt het wagentje verder in
het vervolg van de race, daarna wordt er gewisseld. Beide tijden worden opgeteld voor de
einduitslag.
Deelname: is volledig gratis

Te winnen: aandenken voor deelname, prij- Vragen of info:
zen voor snelheid en originaliteit
Zeepkistenforkids@gmail.com of 0488611919
Zeepkist:
Niet aangedreven wagentje op minimaal 3 wielen (bv gocart met ketting af). Afmetingen maximaal: lengte 2,30m/breedte 1,30m. Op de voorkant moet er een oog bevestigd worden. Hierin
wordt na het beneden komen van de schans
een musketon bevestigd met een touw eraan

De dag zelf:
Om 12u30 aankomst en keuring van de zeepkisten aan de Waldreef. Eerste ronde tussen 13u
en 15u.Tussen 15u en 16u: heuse kids exclusive
party in het damberd met gratis drankje en
hapje voor de deelnemers, DJ Barry is paraat!
Tussen 16u en 17u: 2de ronde en prijsuitreiking.

Stratenloop for kids - vrijdag 1 juni
Ook de kinderen kunnen dit jaar meelopen. Ingedeeld in groepen volgens
leeftijd lopen ze een parcours in het Kasteelpark.
Groep 1: 3de kleuter tot 2de leerjaar: 400 meter
Groep 2: 3de en 4de leerjaar: 800 meter
Groep 3: 5de en 6de leerjaar: 1200 meter
De wedstrijden starten vanaf 17 uur.
Inschrijven vanaf 16 uur in de feesttent.
Iedere deelnemer krijgt een medaille, een drankje, een koek en ook een bonnetje voor een
gratis kermisattractie. Daarnaast zijn er ook extra prijzen voor de winnaars.

