Vincent Stapper <vincentstapper@gmail.com>

Uitnodiging opening “Henk van der Griftpark” in Breukelen Noord 22
september 2018
wijkcommisie breukelennoord <wijk.breukelen.noord@gmail.com>
Cc: Jan Kerker <jan.kerker@kpnmail.nl>, Leo Bloemhard <leo.bloemhard@kpnmail.nl>

16 augustus 2018 om 01:11

Datum: 22 september 2018
Aanvang:
11:00 uur (ontvangst vanaf 10:30)
Locatie: Park Breukelen Noord, Straatweg 185A, Breukelen
L.S.
De wijkcommissie Breukelen Noord en de ijsclub Breukelen nodigen u uit om de opening van het “Henk van der
Griftpark” in Breukelen Noord bij te wonen.
Henk van der Grift heeft toegezegd de opening te willen verrichten en van de Gemeente Stichtse Vecht zal
wethouder Jeroen Willem Klomps aanwezig zijn.
Begin dit jaar heeft de wijkcommissie de oproep gedaan om een naam te bedenken voor het park en de
dierenweide in Breukelen Noord.
Uit de vele inzendingen werd gekozen voor het “Henk van der Griftpark”. De naam voor het park werd bedacht
door Wijnand Smit.
Henk van der Grift is geboren en getogen in Breukelen en werd in 1961 wereldkampioen allround schaatsen. Veel
(oud) Breukelaars zullen zich dit nog heel goed kunnen herinneren.
Mede door Henk van der Grift werd Nederland schaatsgek. Henk van der Grift heeft destijds veel aan de club te
danken gehad en heeft zelf ook veel ervoor betekend.
Uit de inzendingen van de basisscholen werd een naam gekozen voor de dierenstal in de dierenweide. De
dierenstal gaat “’t Stalletje” heten, een naam die bedacht werd door Lisa Seegers van de Regenboog school.
Wij hopen dat u gebruik maakt van de uitnodiging om bij de opening van het Henk van der Griftpark aanwezig te
zijn en u kunt eventueel ook deelnemen aan de buurtlunch die we tegelijkertijd organiseren in verband met
Burendag, die we ook op deze dag organiseren.
Wilt u zich aanmelden per mail: wijk.breukelen.noord@gmail.com of u bij de opening aanwezig bent en of u
wel/niet gebruik wilt maken van de buurtlunch.
Mocht u nog vragen hebben over de opening, dan kunt u die ook stellen via: wijk.breukelen.noord@gmail.com
of telefonisch bij Jan Kerker: 06- 13454714.
Met vriendelijke groet,
mede namens de IJsclub Breukelen
Jan Kerker
Voorzitter Wijkcommissie Breukelen Noord.

Uitnodiging Henk vd Grift V1.0.pdf
97K

