
 

 

 

 

 

 

Autopuzzelrit D.V. Hemelvaart, 26 mei 2022 

Omdat wij vorig jaar zoveel positieve reacties hebben ontvangen op de autopuzzelrit hebben we als 

leiding van de JV-12 Benjamin en JV +12 JV Daniël besloten om dit jaar opnieuw een autopuzzelrit te 

organiseren. Deze keer is de opbrengst voor de Stichting Mir Wam, deze stichting zet zich in voor 

noodhulp in Oekraïne. Als gemeente zijn we op verschillende manieren verbonden aan deze 

stichting en wordt hun werk in Oekraïne van harte gesteund. Op deze manier kunnen we  naast onze 

gebeden (opnieuw) geld ophalen waarmee praktische hulp geboden kan worden.  

De autopuzzelrit staat gepland op D.V. 26 mei, Hemelvaart 2022. Er is een prachtige nieuwe route 

uitgezet in de omgeving Garderen, Uddel en Elspeet.  U kunt vanaf het kerkplein vertrekken tussen 

13:00 uur tot 15:00 uur, de kosten zijn €15,-  per auto. Onderweg is er ook de mogelijkheid om 

koffie, thee, frisdrank en een versnapering te kopen.  

Na een leuke middag is er de mogelijkheid om vanaf 15:30 uur tot 19:30 uur met elkaar te eten op 

het kerkplein. Er staan meerdere kraampjes waar o.a. broodje pulled pork, broodje hotdog, 

poffertjes en frietjes te koop zijn.  

Via het inschrijfformulier op de website gergemermelo.nl/puzzelrit kunt u zich aanmelden voor de 

autopuzzelrit of na 19:00 uur bellen met 06-51213601. 

We kijken als jeugdverenigingen er naar uit om u allemaal te ontmoeten! Nog even de doelen van 

deze dag op een rijtje:  

- Dag om elkaar te ontmoeten 

- Verbinding tussen jong en oud 

- Een mooie opbrengst voor de stichting Mir Wam, noodhulp Oekraïne. Wilt u meer weten 

over deze stichting? Kijk dan even op de website: www.mirwam.nl    

Belangrijk 1: Deze dag is het alleen mogelijk om contant te betalen!  

Belangrijk 2: Komt u mee eten? Heel fijn! Wilt u, wanneer u in de gelegenheid bent, de auto thuis 

brengen en met de fiets naar de kerk komen? Op deze manier hopen we dat er voldoende 

parkeerplaatsen zijn voor mensen die van ver komen. Alternatief is de auto parkeren bij de 

parkeerplaats van de Lidl of kerkelijk centrum. 

Belangrijk 3: Vindt u/jij het leuk om te helpen op deze dag? Wij horen het graag via bovenstaand 

telefoonnummer.  

Een hartelijke groet, 

De organisatiecommisie 

http://www.mirwam.nl/

