1
www.bzpc-bodegraven.nl

BODEGRAAFSE ZWEM & POLOCLUB
Oprichtingsdatum 17 juni 1938

Aan de bewoners van dit pand,
Bodegraven, 23 maart 2018
Betreft: Evenement bij zwembad De Kuil op 2 juni / Parkeren
Beste buren van het Zwembad,
Mogelijk heeft u de berichten al voorbij zien komen of komt u zelfs even langs, iedereen is tenslotte welkom.
Aanstaande zaterdag organiseert BZ&PC een groot waterpolo toernooi, ruim 100 jeugdteams komen op bezoek.
De voorbereidingen lopen hiervoor al geruime tijd en een van onze laatste actiepunten is de buurt op de hoogte
brengen.
Onze grootste aandacht gaat echter uit naar het parkeerterrein van zwembad de Kuil. Op het achterste gedeelte
(tegenover het clubhuis van BZ&PC) zetten we een aantal opblaasbare luchtkussens/attracties neer. Dit is
afgestemd met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en hier is ook goedkeuring voor. Nu weten we dat er een aantal
buurtbewoners zijn, die ’s avonds hier parkeren. Wij vragen u eenmalig uw auto voor aan het parkeerterrein te
plaatsen (zie foto).
Gelieve niet te parkeren op het aangegeven gedeelte:
Van: Vrijdag 26 mei 2017 om 22:00 uur
Tot:
Zaterdag 27 mei 2017 om 21:00 uur
Dus NIET hier:

Maar voor 1 dag hier:

Bij dit evenement maken we tevens gebruik van een geluidsinstallatie in het buitenbad, welke mogelijk tussen 09:00
en 20:00u te horen is. We proberen zoveel mogelijk muzieksmaken af te spelen, zo is er voor ieder wat wils;-).
We hopen er een prachtige en plezierige dag van te maken!
Mocht u vooraf of op de dag zelf vragen hebben dan kunt u ons bereiken via de onderstaand contactpersoon.
Namens de vereniging alvast heel veel dank voor uw begrip en medewerking,
Jan den Boer (06-22974946)
Voorzitter BZ&PC
Bodegraafse Zwem & Polo Club BZ&PC
Meer info: http://bzpc-bodegraven.nl/kuilcup2018/
De BUSINESS PARTNERS van BZ&PC zijn:
* A.L.VAN VEEN GLASSPECIALS BV * BBD MOBIELE SURVEILLANCE BV * DOMBURG BODEGRAVEN *
GREEN HEALTH CENTER * KONTENT STRUCTURES BV * MULTICOPY * RABOBANK *
*
De STERSPONSORS van BZ&PC zijn:
* AWG REALISATIE * BHV GROENE HART * BIZWAY * BROOD & KO * BROUWERIJ KRAAN * COMPLEX E-TECHNIEK BV
* DE KNIKKER KEUKENS BADKAMERS TEGELS * EZLIVING.NL * GT HR SERVICES * LOK TECHNIEK *
MARTIN VAN IJPEREN GARAGEDEUREN * RECO * SHOEBY BODEGRAVEN *
TRUCKWASH BODEGRAVEN * WEKU KUNSTSTOF KOZIJNEN *

