Ouwe Syl voor 1 dag Elfstedencity!!
Met stille trom vertrok hij op donderdagochtend 21 april vanaf het Graauwe Paard voor zijn
Elfstedentocht voor Kika. Samen met zijn op afstand bestuurbare Landrover Defender.
Ouwe Dykster Paul Dolk wilde iets bijzonders doen voor zijn 50e verjaardag. Niet krijgen,
maar geven. Hij koos ervoor om een tocht te maken met betekenis, voor hemzelf en voor
anderen. Kika werd het doel waarvoor hij geld wilde inzamelen. Ter nagedachtenis aan een
leerling van hem. Een jongen die in 2013 op 11-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen
van kanker en die sindsdien altijd een plekje in zijn Hart heeft gehad ! Maar ook om iets
te doen waar hij blij van wordt. Daarom loopt hij samen met zijn bijzondere loopmaat…
Als niet geoefende loper had Paul’s lijf het zwaar de eerste dagen, maar wat in zijn hoofd
zit, dat zal gebeuren… En dus liep hij door. Stap voor stap, van de ene stad naar de
volgende. En a.s. zondag komt deze gedenkwaardige tocht tot een eind in Oudebildtzijl.
Wij gunnen Paul een Warm Welkom en nodigen je van Harte uit om hieraan mee te doen:
❀
❀
❀
❀

Hang de vlag voor hem uit!!
Moedig hem aan langs zijn route!!
Verwelkom hem bij de finish!!
Kom gezellig samen met buren, vrienden en bekenden!!

Paul vertrekt zondagochtend vanuit Franeker en hij komt via Schalsum, Ried en
Firdgum naar Westhoek. Vervolgens loopt hij de hele Oudebildtdijk uit tot de finish
voor het Graauwe Paard. Hij wordt daar tussen 15.30 en 17.00 uur verwacht*
Vanaf de kruising met de Burdineweg krijgt hij een escorte van een paar echte
Landrover Defenders.
Steun Paul’s actie met een donatie. Elke euro helpt!! ☺
Dit kan via deze QR-code OF via zijn actiepagina:
https://www.actievoorkika.nl/11stedendefendertocht

We hopen dat je erbij bent zondag!!
Sandra – Vrouw van ;)
Familie, Vrienden, Sponsors, Donateurs
en alle anderen die Paul een warm Hart toedragen !
* Op Paul’s facebookpagina staat een link waarmee je hem live kunt volgen in google maps.

