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 special  
kleurwedstrijd

Mario vd rijt racing dvd’s & asf racing productions

verkoop daMes organiseren 
kleurwedstrijd voor de jeugd 
op raceway venray tijdens 
world cup weekend.

prijzen
De prijzen worden beschikbaar gesteld door 
m. van der rijt racing DvD’s, aSF racing 
productions, Borduurstudio mariska en 
marcel Bol namens de organisatie van de 
ukke pukke race raceway venray.
Zo zijn er DvD’s,  caps, modelauto’s, T-shirts  
en andere diverse prijzen te winnen.
 
inleveren kleurplaat
De kleurplaat kan op zaterdag 16 augustus 
tot 20.00 uur worden ingeleverd bij de dames 
in de grote verkoopstand van m. van der rijt 
racing DvD’s en aSF racing productions bij 
de ingang van de pits. (waar ook de world 
cup Stockcar F1 en F2 T-shirts van 2014 te 
koop zijn.)

Sexbierum 30 juli 2014 - De ukkepuk race klasse word steeds populairder op raceway 
venray en is elke wedstrijd weer de grootste klasse aan de start. ook tijdens het world 
cup weekend zijn er alweer vele deelnemers aangemeld. maar helaas is deelname niet 
voor ieder kind weg gelegd. Dit waren de dames mieke en Jantine van de verkoop stands 
(v/d rijt racing DvD’s en asF) opgevallen. om toch wat te bedenken voor de jeugd die 
langs de kant blijft staan kwamen ze op het idee om een kleurwedstrijd te organiseren.
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Achterste rij vLnR: Mieke en Jantine emn kids. Rechts Durk.

Digitaal downloaden kleurplaat!
De kleurplaat staat afgedrukt in de nieuwste 
uitgave van ‘de ukkepuk’. maar is ook te 
downloaden op www.racewayvenray.com  
en op www.racewayvenray.com/ukkepuk 

mieke en Jantine wensen jullie veel succes 
met het in kleuren van de kleurplaat. Tot 
16 en 17 augustus world cup weekend op 
raceway venray.

 *  *

Mario vd Rijt


