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Vrijdagavond 23 maart vindt alweer de 3e editie van het SOS Event plaats! Een evenement om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor onze mooie vereniging en Zorglandgoed Je Maintiendrai 
Oosterwolde. Dit zal in de vorm zijn van een markt en een hindernisbaan die onze leden zullen 
afleggen. 

Waar gaat de opbrengst naar toe?
De opbrengst gaat naar onze eigen vereniging en er zal een deel gaan naar Zorglandgoed Je 
Maintiendrai Oosterwolde. Dit is een zorgboerderij voor mensen met een niet-aangeboren-
hersenletsel en ouderen die een dagbesteding nodig hebben. 
Meer info op website: www.jemaintiendrai.net
Ook hebben we tijdens het Event een ton staan, waarin we plastic en metalen doppen 
verzamelen. Dit is een inzamelactie voor het Spierfonds. 

Op welke manier wordt er geld opgehaald?
Elke groep van SOS heef een eigen actie bedacht om op de avond zelf zoveel mogelijk geld op te
halen. Denk aan een spookhuis, cake verkoop of de grabbelton. Iedere groep zal een eigen kraam
inrichten om hun actie zo goed mogelijk vorm te geven. Al deze kraampjes bij elkaar vormen de 
markt op het SOS Event. 

Tijdens het SOS Event zal er een hindernisbaan zijn. Dit is een hindernisbaan gemaakt met 
diverse toestellen en attributen. De bedoeling is iedereen deze zo vaak mogelijk aflegt binnen 15 
minuten. Er worden diverse rondes gehouden met verschillende leefijdscategorieën. Hoe ouder 
je bent, hoe moeilijker de hindernisbaan is. Elk lid kan gesponsord worden door middel van een 
vast bedrag of een bedrag per rondje dat je hebt volbracht. Degene die de meeste rondjes maakt, 
wint een mooie prijs! Ook degene die het meeste geld opbrengt, wint een mooie prijs! De tijden 
van de leefijdscategorieën kun je vinden op de sponsorlijst. 

Er zal die avond ook een verloting zijn met mooie prijzen. Deze prijzen worden veelal 
gesponsord door de lokale winkeliers. De hele avond kun je tegen een kleine vergoeding lootjes 
kopen en maak je dus kans om één van die prachtige prijzen te winnen! 

Om de hele avond ook lekker actief te blijven zullen er op de markt ook activiteiten 
plaatsvinden. Er is een springkussen geregeld en je kan je laten schminken als een mooie prinses 
of een stoere piraat! Ook is er gelegenheid om eten en drinken te kopen. 

Voor wie? Waar? Tijd?
Iedereen is welkom! Kulturhus de Talter in Oldebroek 18:00 tot 21.00

http://www.jemaintiendrai.net/

