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Uitnodiging voor 26 mei:
Opening Zuidelijke randweg Woerden.

Geachte mevrouw, heer,

De afgelopen tijd bent u als omwonende of anderszins getuige geweest van de werkzaamheden aan
de Zuidelijke randweg Woerden. Op zaterdagochtend 26 mei bent u van harte welkom om de
splinternieuwe weg in te wijden, samen met vertegenwoordigers van de gemeenten Woerden en
Bodegraven-Reeuwijk, de provincie Utrecht en aannemer Roelofs die de weg heeft aangelegd.
Vanaf 10:00 uur staat de koffie voor u klaar op het nog maagdelijke asfalt. Vanaf 1 juni gaat de weg
open voor verkeer.

Datum en tijd: zaterdag 26 mei om 10:30 uur; vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar
Locatie: bij de start/finish van de Bravo-run, rotonde Wulverhorstbaan-Middellandbaan,

ter hoogte van Kromwijkerdijk 20121ïn Woerden

Om 10:30 uur start het officiële programma waarna om 11:00 uur de Bravo-run van start gaat.
Deze run bestaat uit drie hardloopwedstrijden: één voor kinderen llm 12 jaar (1km) en twee voor
deelnemers vanaf 13 jaar (5 en I km). Als u ook mee wilt rennen, kunt u zich bij voldoende plaats
nog tot 24 mei inschrijven via www.roelofsoroeo.nl/bravorun.Deelname is gratis en gaat op volgorde
van inschrijving. Per run is plaats voor maximaal 150 deelnemers.

Mede namens de gemeenten Woerden en Bodegraven-Reeuwijk en aannemer Roelofs begroeten
wij u graag op zaterdagochtend 26 mei!

NB.,Ter plaatse van het evenement is er weinig parkeergelegenheid. Wij raden u daarom aan uw
auto elders te parkeren en/of zoveel als mogelijk met de fiets of te voet te komen.
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