Doorkomst Lienden
Dit jaar gaan we er een groots feest van maken in Lienden!
Er zal een mooi podium worden geplaatst, de versiering is al vanaf een halve kilometer te zien en zal de lopers
begeleiden tot aan het podium. Een bellenblaasmachine zal aanwezig zijn, naast de skydancers en een mooie boog
om de lopers zo feestelijk mogelijk te onthalen.
Het publiek wordt geëntertaind door muziek (DJ) en de kinderen worden ook niet vergeten. Zo zal er geschminkt
worden en kunnen kinderen een prijs winnen met het maken van een spandoek. Er zal een dansschool zijn die de
kinderen bezig houdt met dansjes.
Ook de burgemeester en wethouder(s) van de gemeente Buren zullen dit jaar de teams komen aanmoedigen en
nemen hun plaats in op het podium, naast de presentator die al vele jaren de doorkomst aan elkaar praat!
We bieden de teams een lekkere versnapering aan en zullen er Betuwse meisjes rondgaan met appeltjes. Een
bekend product uit de Betuwe!
De lopers worden heus onthaalt op het podium door veel publiek! Daarnaast krijgen ze een mooi aandenken mee
aan onze doorkomst en zullen zij Lienden niet snel vergeten.
De pers wordt benaderd en zal, net als vorig jaar, aanwezig zijn om het feest te registreren.

Alle teams kunnen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen in de gymzaal, waar meerdere warme douches en
toiletten aanwezig zijn. Deze locatie wijkt ongeveer 250m van de route af en zal worden aangeduid met bordjes.
Tevens is iemand aanwezig om de teams te ontvangen.
De doorkomst is bij Café ´t Wapen van Lienden en ook hier kunnen de teams gebruik maken van het toilet.
Daarnaast staan wij een moment stil bij de reden van het lopen van de Roparun en willen we de teams de kracht te
geven om door te gaan naar Rotterdam.
Twee deelnemende teams komen uit Lienden en voor hen én alle andere teams die deze grote prestatie leveren
willen we het een onvergetelijke doorkomst laten zijn!

https://www.facebook.com/Doorkomst-Lienden-Roparun-359940524500467/

10 juni 2019
vanaf 6:00 uur !!!

