
Heb je zin om met familie of vrienden Amsterdam op een unieke manier te leren kennen? 

En zit je hart op de goede plaats? Draag je graag iets bij aan het welzijn en de ontwikkeling 

van kinderen in Amsterdam Oost? Doe dan op zaterdag 8 juni mee met de Blauwe Sloepen Rally: 

een onderhoudende en leuke puzzeltocht over de grachten van Amsterdam.

Schrijf je nu in via blauwesloepenrally@gmail.com of bel voor meer informatie 06-10926690.

zaterdag 8 juni - georganiseerd door RC Amsterdam Blauw

Vaar mee op zaterdag 8 juni 

met de Blauwe Sloepen Rally 

Benefiet Sloepen-Puzzeltocht

Rotary Club

Amsterdam Blauw

Rotary Club

Amsterdam Blauw

De start is vanaf 13.30 uur bij de Lloyd steiger aan het Lloydplein. 

Daar eindigt de puzzeltocht ook, na ca. 3,5 uur. De prijsuitreiking 

op het Lloydplein volgt nadat de laatste boot binnen is.

Voor en na de tocht bestaat de mogelijkheid om rond te kijken 

bij het Blauwe Loper festival op het Lloyd plein, waar een 

foodmarket, barbecue en verschillende stands zijn. De echte 

die-hards zweten de ontspannende middag er ’s avonds weer 

uit met de live muziek. Zie ook www.blauweloperfestival.nl

Wij vragen een bijdrage van ¤ 30,- per persoon. Bij sloepen 

met tenminste 4 passagiers doet de schipper gratis mee, voor 

kinderen onder de 12 jaar geldt een gereduceerde prijs van ¤ 15,-

Naast een leuke puzzeltocht krijg je hiervoor een rijk gevulde 

picknickmand voor onderweg. De winnende boot krijgt bovendien 

een leuk aandenken. 

Schrijf je nu in: blauwesloepenrally@gmail.com

De opbrengst komt ten goede aan 

Stichting De Kids van Amsterdam Oost: www.dekids.net

Deelname in principe met eigen boten. Voor wie geen 

boot heeft, bemiddelen wij graag voor een zitplaats op 

een andere boot of een huursloep. 

-  Inschrijven via: blauwesloepenrally@gmail.com

   (inschrijven kan tot 2 juni)

-  Voor meer informatie bel 06-10926690 

-  Je inschrijving is definitief na betaling van het 

   totaalbedrag op rekening 46.70.69.514 o.v.v. 

   "Blauwe Sloepen Rally – je naam – aantal deelnemers"

zaterdag 8 juni - georganiseerd door RC Amsterdam-Blauw

Benefiet Sloepen-Puzzeltocht


