kalder
Igen i år er vi inviteret på Dyrehavsbakken, så sæt X i kalenderen
LØRDAG DEN 8. SEPTEMBER 2018
Vi mødes kl. 10:30 ved den røde port lige uden for Bakken (for enden af Dyrehavevej), og det er en rigtig god ide at sætte det meste af dagen af til turen.
Dyrehavsbakken vil så åbne en del af forlystelserne KUN FOR OS, så alle vore børn kan deltage. Alle
som er involveret kender til og respekterer isolationsreglerne. Da Dyrehavsbakken er et åbent område,
kan vi ikke undgå der vil være ”fremmede” tilstede, men alt foregår udendørs og minimerer derved risiko
for smitte betydeligt.
Vil du køres til Dyrehavsbakken? De som er interesserede, vil som sædvanlig kunne blive transporteret standsmæssigt til Bakken på ”SNEGLENE”s motorcykler, vi skal bare have besked ved tilmeldingen
(der er også et sæde til mor og far). Snyd ikke jer selv for denne dejlige oplevelse. Turen starter kl.
9:00. Der er en kop kaffe og et rundstykke fra kl. 8:30. Sidder du i kørestol eller har dårlig balance skaffer vi en motorcykel med sidevogn. Vi kører stille og roligt i kortege af Strandvejen. Vi mødes i Sneglenes klubhus, Sneglehuset, Hedeager 10, 2605 Brøndby. Det vil også være muligt at få en (eller måske
flere) motorcykeltur på parkeringspladsen uden for bakken, der hvor vi mødes kl. 10,30 eller gerne før.
Der er regler om at børn under 135 cm. ikke må køre bag på motorcykel, men til de mindre børn satser
vi på at skaffe motorcykler med sidevogn. Snyd ikke dig selv for denne fantastiske oplevelse. Der er intet
farligt. Der bliver kørt sikkert og roligt og i kortege.
Programmet for dagen ligger endnu ikke helt fast, men vil nok komme til at ligne det vi havde sidste år,
og Valentino er igen positive overfor at give frokost til børnene. Til de voksne vil der også være en lille
anretning, som betales af foreningen.
Som sædvanligt er arrangementet for børn der har, eller har haft kræft, søskende under 18 år samt forældre. Selvfølgelig er familier der har mistet også meget velkomne.
Vi glæder os til at møde rigtigt mange til en dejlig (og solrig) dag på Bakken.
Bemærk venligst: Det er Dyrehavsbakkens teltholdere der holder ekstraordinært åbent for os og det er
dem der bestemmer hvilke forlystelser der er åbne og i hvilken rækkefølge vi benytter forlystelserne. Vi
går gennem forlystelsesparken i samlet flok og det kan ikke undgås, at der ind i mellem opstår ventetid.
Så udvis venligst tålmodighed.
Tilmelding på www.cancerbarn.dk med oplysning om navn, mobil nr., antal børn, antal voksne, antal der
vil køre på motorcykel fra Rødovre og antal der vil køre motorcykel med sidevogn(kun sidevogn hvis det
er nødvendigt på grund af størrelse eller motorik, da antallet er stærkt begrænset) (sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20 30 09 05)

Det er kun dem der skal køre på motorcykel fra Brøndby der skal udfylde rubrikkerne om motorcykelkørsel. Alle har mulighed for at få en tur på motorcyklerne når I ankommer til Dyrehavsbakken. Kom i god
tid, så kan I nå mange motorcykelture inden vi går ind til forlystelserne. Motorcyklerne er der allerede kl.
10:00 og kommer du på det tidspunkt kan
du nå flere ture.

